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 Beloop van beperkingen in activiteiten bij oudere 

patiënten met artrose van heup of knie





Zoals beschreven in hoofdstuk 1, is artrose een chronische ziekte die vaak 
voorkomt bij ouderen en in het bijzonder gewrichten zoals heupen en knieën treft. 
Artrose wordt gekenmerkt door progressief verlies van gewrichtskraakbeen en een 
toegenomen activiteit van het subchondrale bot. Dit kan leiden tot klachten als pijn, 
gewrichtsstijfheid, afgenomen beweeglijkheid in het gewricht en spierzwakte. Artrose 
is de meest voorkomende gewrichtsziekte in Nederland en de Westerse wereld en leidt 
veelal tot functionele problemen, zoals beperkingen in activiteiten en participatie. Er 
is echter weinig bekend over het beloop van beperkingen in activiteiten bij patiënten 
met artrose en de factoren die dat beloop bepalen. Kennis over het functioneren in 
het dagelijkse leven is belangrijk bij het optimaliseren van revalidatie voor oudere 
patiënten met heup- en knieartrose.
 Van oudsher was revalidatie gericht op jongeren en personen van middelbare 
leeftijd. Zo besteedde onderzoek zelden aandacht aan aspecten van revalidatie voor 
ouderen. Dit is de laatste jaren echter veranderd. Succesvol ouder worden en optimaal 
functioneren zijn belangrijke aspecten van ouder worden. Dit en de verwachting dat 
het aantal ouderen stijgt, maakt revalidatie van ouderen - gericht op verbeteren van 
het niveau van functioneren - een belangrijk aspect van onderzoek op het gebied van 
de gezondheid. 
 Het doel van dit proefschrift was om kennis te verkrijgen over het beloop 
en de prognose van beperkingen in activiteiten in artrose van de heup of knie. 
Aangenomen kan word en dat functioneren van oudere patiënten met artrose wordt 
beïnvloed door factoren gerelateerd aan ouder worden, zoals de ontwikkeling van 
lichamelijke stoornissen, comorbiditeit, cognitieve stoornissen en psychologische en 
sociale problemen.

Om na te gaan wat al bekend was in de literatuur is een systematische review gedaan 
naar onderzoeken die het beloop van functioneren beschrijven bij patiënten met 
artrose van heup of knie en mogelijke prognostische factoren identificeren. Het 
literatuuronderzoek is beschreven in hoofdstuk 2. Studies met patiënten met heup- 
of knie artrose, een follow-up van meer dan zes maanden en uitkomstmaten op het 
gebied van functioneren en pijn werden geïncludeerd. De methodologische kwaliteit 
werd onderzocht met behulp van een gestandaardiseerde lijst van 11 criteria. Een 
kwalitatieve data-analyse werd uitgevoerd. Circa 6500 titels en samenvattingen 
werden gescreend en bij 48 publicaties werd inclusie overwogen. Uiteindelijk zijn 
18 studies, waarvan vier voldeden aan de criteria voor hoge kwaliteit geïncludeerd.
 Er is beperkt bewijs gevonden dat bij patiënten met artrose van de heup 
gedurende de eerste drie jaar follow-up geen veranderingen in functionele status 
en pijn optreden. Na een follow-up van meer dan drie jaar werd een verslechtering 
gezien. Voor patiënten met artrose van de knie is tegenstrijdig bewijs gevonden voor 
het beloop van functionele status en pijn in de eerste drie jaar follow-up. Na een 
follow-up van meer dan drie jaar is beperkt bewijs gevonden voor verslechtering. 
Daarnaast werd voor knie artrose beperkt bewijs gevonden voor negatieve 
associaties tussen toekomstig functioneren enerzijds en laxiteit, proprioceptieve 
problemen, leeftijd, BMI en knie pijn anderzijds. Betere spierkracht, betere mentale 
gezondheid, betere self-efficacy, meer sociale steun en meer aërobe oefeningen bleken
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beschermende factoren in de eerste drie jaar follow-up.
 Geconcludeerd kan worden, dat pijn en functionele status in heup of knie 
artrose langzaam verslechteren met beperkt bewijs voor verslechtering na drie jaar 
follow-up. Voor knie artrose geldt, dat de prognose in de eerste drie jaar follow-up 
in specifieke groepen slecht of goed is, omdat zowel risicofactoren als beschermende 
factoren werden geïdentificeerd. Onder prognostische factoren vielen biomechanische 
factoren, psychologische factoren, klinische factoren en behandelingseigenschappen. 
Om het gevonden bewijs te versterken is meer longitudinaal onderzoek van hoge 
kwaliteit nodig op het gebied van functioneren in heup of knie artrose.

Om die reden is een longitudinaal cohort onderzoek met een follow-up van drie jaar 
gedaan, waarin oudere patiënten met artrose van heup of knie werden geïncludeerd. 
 Met de baseline gegevens is de relatie tussen comorbiditeit en functioneren 
onderzocht. De resultaten zijn beschreven in hoofdstuk 3. Het doel van het onderzoek 
was om (i) het vóórkomen van comorbiditeit en (ii) de relatie tussen comorbiditeit 
(morbidity count, ernst en de aard van de aandoeningen) en beperkingen in activiteiten 
bij oudere patiënten met artrose van heup of knie te beschrijven. Een cross-sectioneel 
cohort onderzoek werd uitgevoerd, waarbij 288 patiënten met heup of knie artrose 
werden geïncludeerd. Naast demografische en klinische gegevens werd met behulp 
van vragenlijsten en tests informatie verzameld over comorbiditeit, beperkingen 
in activiteiten (WOMAC, SF-36 en looptest) en pijn (VAS). Statistische analyses 
bestonden uit beschrijvende statistiek, multivariate regressie technieken, t-testen en 
ANOVA. Bijna alle patiënten hadden ten minste één bijkomende andere aandoening. 
Hartziekten, ziekten van keel neus en oor, overige urogenitale aandoeningen en 
endocriene/metabole ziekten waren de meest voorkomende aandoeningen. Hogere 
morbidity count en hogere severity index waren geassocieerd met meer beperkingen 
in activiteiten en met meer pijn. De aanwezigheid van de meeste matige-tot-ernstigere 
aandoeningen en de aanwezigheid van obesitas hingen eveneens samen met meer 
beperkingen in activiteiten en meer pijn. Alles bij elkaar genomen, benadrukken de 
resultaten van deze studie het belang van comorbiditeit in de revalidatie van oudere 
patiënten met artrose van heup of knie. Clinici zouden zich bewust moeten zijn van 
de relatie tussen comorbiditeit en functionele problemen bij artrose patiënten.

Om na te gaan of naast comorbiditeit nog andere factoren gerelateerd zijn aan 
meer beperkingen in activiteiten zijn verdere baseline-analyses gedaan. De relatie 
tussen lichaamsfuncties, comorbiditeit en cognitief functioneren enerzijds en 
beperkingen in activiteiten anderzijds is bestudeerd in oudere patiënten met 
artrose van heup of knie. Het cross-sectionele cohortonderzoek dat is uitgevoerd 
is beschreven in hoofdstuk 4. In het totaal werden 288 patiënten met heup of knie 
artrose geïncludeerd. Zij waren gerekruteerd uit revalidatiecentra en ziekenhuizen 
(afdelingen orthopedie, reumatologie en revalidatie). Demografische gegevens, 
klinische gegevens en informatie over beperkingen in activiteiten, lichaamsfuncties 
(pijn, spierkracht, gewrichtsmobiliteit), comorbiditeit en cognitief functioneren werd 
verzameld. Hiervoor werd gebruik gemaakt van vragenlijsten en tests. Statistische 
analyses bestonden uit univariate en stapsgewijze multivariate  regressieanalyses.
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Zelfgerapporteerde beperkingen in activiteiten WOMAC) hingen significant samen 
met pijn, spierkracht (knie extensie), gewrichtsmobiliteit of ROM (heup flexie) en 
morbidity count. Geobserveerde beperkingen in activiteiten (looptest) hingen 
significant samen met ROM (knie flexie, heup flexie en knie extensie), spierkracht 
(heup abductie), pijn, cognitief functioneren en leeftijd. Geconcludeerd kan worden 
dat zelfgerapporteerde beperkingen in activiteiten in heup of knie artrose voor het 
grootste deel bepaald worden door pijn en in mindere mate door ROM, spierkracht 
en comorbiditeit. Geobserveerde beperkingen in activiteiten bleken in belangrijke 
mate bepaald te worden door ROM en spierkracht, maar ook door pijn, cognitief 
functioneren en leeftijd. Deze bevindingen benadrukken de rol van lichaamsfuncties 
in beperkingen in activiteiten bij artrose van heup of knie. Comorbiditeit en cognitief 
functioneren spelen echter ook een rol.

Longitudinale gegevens werden gebruikt om (i) het beloop van beperkingen in 
activiteiten gedurende drie jaar follow-up te beschrijven in oudere patiënten 
met artrose van heup of knie en (ii) prognostische factoren (lichaamsfuncties, 
comorbiditeit en cognitief functioneren) voor het beloop van beperkingen in 
activiteiten te identificeren. Resultaten van deze longitudinale studie worden 
gepresenteerd in hoofdstuk 5. Een longitudinaal cohort onderzoek met een follow-up 
van drie jaar werd uitgevoerd. Patiënten (N=237) met heup of knie artrose werden 
geïncludeerd. Zij waren gerekruteerd vanuit revalidatiecentra en ziekenhuizen. 
Demografische en klinische gegevens, lichaamsfuncties (pijn, spierkracht en 
ROM), comorbiditeit, cognitief functioneren (cognitieve achteruitgang, aandacht 
en geheugen) en beperkingen in activiteiten (door de patiënt ervaren verandering, 
zelfgerapporteerde en geobserveerde beperkingen) werden gemeten. Metingen werden 
jaarlijks uitgevoerd. Statistische analyses bestonden uit t-tests, univariate regressie 
analyses en stapsgewijze multivariate regressie analyses.
 Zelfgerapporteerde beperkingen in activiteiten gemeten met de WOMAC 
verbeterden enigszins na een follow-up van drie jaar. Deze verbetering was echter 
niet klinisch relevant. In knie artrose, voorspelden afgenomen ROM na één 
jaar follow-up, toegenomen pijn na één jaar follow-up en een hogere morbidity 
count verslechtering van zelfgerapporteerde beperkingen in activiteiten. In heup 
artrose, voorspelden afgenomen ROM na één jaar follow-up, toegenomen pijn na 
één jaar follow-up, hogere morbidity count (of de aanwezigheid van matige-tot-
ernstigere cardiale aandoeningen) en verminderd cognitief functioneren (geheugen) 
verslechtering van zelfgerapporteerde beperkingen in activiteiten. Geobserveerde 
beperkingen in activiteiten gemeten met de looptest veranderden niet na drie jaar 
follow-up. Bij patiënten met artrose van de knie, bleken afgenomen spierkracht 
na één jaar follow-up en hogere morbidity count verslechtering van geobserveerde 
beperkingen te voorspellen. Bij patiënten met artrose van de heup, voorspelden 
betere ROM, hogere morbidity count (of de aanwezigheid van matige-tot-ernstigere 
cardiale en KNO aandoeningen) en hogere leeftijd verslechtering van beperkingen in 
activiteiten. Geconcludeerd kan worden dat patiënten enige, klinisch niet relevante, 
verbetering rapporteerden in beperkingen in activiteiten na een follow-up van drie 
jaar. Geobserveerde beperkingen bleven onveranderd. Toegenomen pijn na één jaar 
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follow-up, afgenomen ROM na één jaar follow-up, afgenomen spierkracht na één jaar 
follow-up, hogere morbidity count (of de aanwezigheid van cardiale aandoeningen 
en KNO aandoeningen) en in mindere mate verminderd cognitief functioneren 
voorspelden verslechtering van beperkingen in activiteiten bij patiënten met artrose 
van heup of knie. Resultaten van dit onderzoek zijn relevant voor een specifieke 
groep patiënten met heup of knie artrose, die in behandeling komen bij ziekenhuizen 
en revalidatiecentra.

Hoewel psychologische en sociale factoren afzonderlijk zijn bestudeerd, is het niet 
bekend of zij van invloed zijn op het beloop van beperkingen in activiteiten, nadat 
er gecontroleerd is voor bekende somatische en cognitieve risicofactoren. Verdere 
analyses werden gedaan om te bepalen of psychologische en sociale factoren van 
invloed zijn op het beloop van beperkingen in activiteiten in oudere patiënten 
met artrose van heup of knie, naast de al vastgestelde somatische en cognitieve 
risicofactoren. Resultaten van deze studie zijn gepresenteerd in hoofdstuk 6. Er is een 
longitudinaal cohort onderzoek uitgevoerd met een follow-up van drie jaar. Patiënten 
(N=237) met artrose van heup of knie werden geïncludeerd. Zij waren gerekruteerd 
vanuit ziekenhuizen en revalidatiecentra (afdelingen orthopedie, reumatologie en 
revalidatie). Lichaamsfuncties, comorbiditeit, cognitief functioneren, beperkingen 
in activiteiten en psychologische en sociale factoren (mentale gezondheid, vitaliteit, 
pijncoping en sociale steun) werden gemeten met behulp van tests en vragenlijsten. 
Psychologische en sociale factoren zijn toegevoegd aan het model dat in hoofdstuk 5 
is ontwikkeld. 
 Bij patiënten met knie artrose, bleek dat een lagere vitaliteit, naast stoornissen 
in lichaamsfuncties en comorbiditeit, verslechtering van zelfgerapporteerde en 
geobserveerde beperkingen in activiteiten voorspelde. Bij patiënten met heup 
artrose, bleken psychologische en sociale factoren geen additionele bijdrage te 
leveren aan het model. Geconcludeerd kan worden, dat lagere vitaliteit van invloed 
is op verslechtering van beperkingen in activiteiten bij oudere patiënten met artrose 
van de knie. Resultaten van dit onderzoek zijn relevant voor een specifieke groep 
patiënten met heup of knie artrose, die in behandeling komen bij ziekenhuizen en 
revalidatiecentra.

In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek besproken. Het 
onderzoek laat zien, dat beperkingen in activiteiten relatief onveranderd blijven in 
de eerste drie jaar follow-up. Ondanks stabiliteit op groepsniveau, is enige variatie 
mogelijk in het beloop van beperkingen in activiteiten als het gaat om individuele 
patiënten: sommige patiënten gaan vooruit, anderen gaan achteruit. Identificeren van 
prognostische factoren voor dit beloop is daarom van groot belang. Resultaten met 
betrekking tot prognostische factoren lieten zien dat verslechtering van beperkingen 
in activiteiten wordt beïnvloed door lichaamsfuncties (afgenomen ROM, afgenomen 
spierkracht en toegenomen pijn na één jaar follow-up), comorbiditeit en in mindere 
mate door cognitief functioneren. Verslechtering van beperkingen in activiteiten 
werd bij patiënten met artrose van de knie, ook beïnvloed door lagere vitaliteit. Deze 
resultaten versterken het bewijs dat werd geleverd door de systematische review, 
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beschreven in hoofdstuk 2, en benadrukken dat aandacht voor de functionele 
gevolgen bij artrose van de heup of knie belangrijk is.
  Het huidige onderzoek is het eerste onderzoek dat zich in detail richt op de 
rol van comorbiditeit. Het belang van comorbiditeit wordt zowel duidelijk in de cross-
sectionele analyses als in de longitudinale analyses. Een hogere morbidity count, 
met andere woorden het hebben van meer aandoeningen, voorspelde verslechtering 
van beperkingen in activiteiten. Bij patiënten met heupartrose, bleken ook de 
aanwezigheid van matige-tot-ernstigere cardiale of KNO aandoeningen voorspellend 
te zijn voor verslechtering van beperkingen in activiteiten.
 Resultaten met betrekking tot prognose zijn zeer relevant voor oudere 
patiënten met artrose van heup of knie, omdat wordt verwacht dat met het ouder 
worden van de populatie, een toenemend aantal ouderen met artrose gebruik zal 
gaan maken van revalidatie. Deze relevantie is tweeledig: (i) prognostische factoren 
kunnen gebruikt worden om patiënten te informeren over hun verwachte toekomstige 
beperkingen in activiteiten. De huidige resultaten wijzen op afgenomen pijn, ROM, 
en spierkracht, comorbiditeit en in mindere mate cognitief functioneren en vitaliteit 
als voorspellers van verslechtering van beperkingen in activiteiten; (ii) prognostische 
factoren kunnen gebruikt worden om optimale revalidatiedoelen te stellen. De 
revalidatiebehandeling kan zich vervolgens richten op pijn, ROM, spierkracht, 
comorbiditeit, cognitief functioneren en vitaliteit. Interventiestudies zijn noodzakelijk 
om het effect van verandering van deze factoren te onderzoeken.
 Bewijs uit de literatuur suggereert verslechtering van beperkingen in 
activiteiten na drie jaar follow-up. Om deze resultaten te versterken is er behoefte 
aan verder onderzoek van hoge kwaliteit met een follow-up van langer dan drie jaar. 
Er is eveneens meer onderzoek noodzakelijk naar het effect van het beïnvloeden van 
prognostische factoren met als doel toekomstig functioneren te verbeteren. Hierbij 
moet aandacht besteed worden aan wat clinici kunnen doen en wat patiënten zelf 
kunnen doen om beter functioneren te bereiken. Als laatste zou toekomstig onderzoek 
zich moeten richten op de rol van comorbiditeit in revalidatie, op de rol van vitaliteit 
en op de eventuele aanwezigheid en invloed van depressie in oudere patiënten met 
artrose van heup of knie. 
 Hoewel studies bij oudere patiënten relevant geacht worden, zijn de fysieke 
eisen van het uitvoeren van tests en het beantwoorden van vragenlijsten voor ouderen 
hoog. Hier dient rekening mee gehouden te worden bij het opzetten van onderzoek 
binnen deze patiëntenpopulatie. Verder is het van belang valide en betrouwbare 
meetinstrumenten te gebruiken om de kwaliteit van toekomstig onderzoek te 
garanderen. Uniformiteit in het gebruik van meetinstrumenten faciliteert daarbij het 
samenvatten van bevindingen met betrekking tot het beloop van functioneren bij 
patiënten met artrose van heup of knie. 
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