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Hoofdstuk 1
Dit proefschrift beschrijft verschillende aspecten van de afglijdende heupkop 

(slipped capital femoral epiphysis ofwel ‘SCFE’). SCFE, hoewel zeldzaam, is de meest 

voorkomende heupstoornis bij adolescenten. Deze afwijking kan invaliditeit en 

artrose veroorzaken bij jonge mensen.

De algemene inleiding presenteert de doelstellingen van dit proefschrift. Dit 

proefschrift richt zich op verschillende aspecten van SCFE zoals: de incidentie in 

Nederland, de histopathologische bevindingen in de groeischijf, de verschillen in de 

behandeling van acute SCFE door Nederlandse en Britse kinderorthopeden en de 

operatieve resultaten van de Imhäuser osteotomie gelijktijdig met een percutane 

schroef fixatie van de groeischijven. Vervolgens is er een casereport geschreven over 

de negatieve gevolgen van het te vroeg verwijderen van de percutaan geplaatste 

schroef, dat wil zeggen vóór het einde van de groei van het skelet.

Hoofdstuk 2
Dit hoofdstuk bespreekt de gepubliceerde literatuur met betrekking tot SCFE 

tussen 2008 en 2014. Op basis van dit literatuuronderzoek worden de huidige 

concepten in SCFE gepresenteerd.

SCFE incidentie is toegenomen in zowel Westerse als in Aziatische landen. 

Studies met meer gedetailleerde aspecten van cellulaire processen geven nieuwe 

inzichten in de pathogenese van SCFE. Er is een voortdurende discussie of SCFE 

meer biomechanisch of biochemisch van aard is, of een gevolg is van beide.

De verschillende behandelingsmethoden van SCFE worden uitvoerig besproken in 

de literatuur. Er zijn verschillende behandelingsmethoden tussen, maar ook binnen 

landen, waarschijnlijk als gevolg van historische gewoontes en meestal zonder 

empirisch bewijs. De standaardbehandeling voor stabiele SCFE is een fixatie met 

een enkele schroef. Ondanks uitgebreide discussies in de literatuur verschillen de 

conclusies ten aanzien van: de behandeling van onstabiele slip, behandeling met 

verschillende soorten osteotomieën, de noodzaak van een percutane schroeffixatie 

contralateraal, behandeling van AVN en hoe femoro-acetabulaire impingement 

(FAI) voorkomen kan worden hetgeen kan leiden tot vroege artrose.

Hoofdstuk 3
De incidentie van traumatische en niet-traumatische SCFE (ICD9 code 820.01 

en 732.2) in Nederland tijdens 1998-2010 worden beoordeeld aan de hand 

van gegevens uit het Landelijke Medische Registratie (LMR), PRISMANT-kubus 
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ziekenhuis statistiek systeem. Tevens worden de mogelijke verschillen in sekse in 

SCFE geëvalueerd en vergeleken met de populatie cijfers van het Centraal Bureau 

voor de Statistiek.

In dit hoofdstuk wordt eveneens de huidige literatuur besproken inzake de 

wereldwijde incidentie en gender verschillen. Het meest opvallend is een 

wereldwijde toename van de incidentie van SCFE, waarschijnlijk als gevolg van 

een toename van de body mass index (BMI) van adolescenten. Ondanks een 

mannelijke dominantie in de incidentie van SCFE beschreven in de literatuur is er 

een toenemende opwaartse trend in vrouwelijke incidentie in Nederland. Dit is 

ook een wereldwijde trend, maar Nederland lijkt het eerste land met gelijke SCFE-

incidentie tussen mannen en vrouwen gedurende de afgelopen tien jaar.

Hoofdstuk 4
In dit hoofdstuk wordt de literatuur besproken met betrekking tot de veranderingen 

in de hormonale balans in de puberteit en hoe dit van invloed is op de groeischijven 

met SCFE. We hebben ons gericht op de rol van hormonen in het eventueel 

veranderen en mogelijk verzwakken van de groeischijven in SCFE en waardoor de 

groeischijven kwetsbaarder worden voor de krachten hierop.

De focus ligt op de rol van de endocriene, metabole en chronische ziekten die 

samenhangen met SCFE. De groeischijf in SCFE toont vele histologische verschillen 

met de normale in kolommen georganiseerde groeischijf, op cellulair niveau en 

in de extracellulaire matrix (ECM). Het fundamentele probleem is het gebrek 

aan kennis over de rol die elk van deze veranderingen teweegbrengt. Het is 

onduidelijk of dergelijke veranderingen causaal of adaptief zijn omdat de biopten 

werden genomen nadat de slipheeft plaatsgevonden. Belangrijke endocriene 

veranderingen op de groeischijf zijn in de gehele puberteit actief. De GH-IGF-1-

as heeft directe en indirecte invloeden op de groeischijf en wordt geregeld door 

verschillende hormonen en groeifactoren. Geslachtshormonen in de puberteit 

kunnen vertraagde seksuele rijping veroorzaken samen met een late sluiting 

van de groeischijf. Beide zijn aanwezig in SCFE-patiënten. Hierdoor ontstaat een 

periode van zwakte en dit maakt de groeischijf kwetsbaar voor de effecten van 

toenemende belasting, vooral bij de aanwezigheid van overgewicht. Gezien de 

vertraagde sluiting van de groeischijf en de krachten waar de groeischijf bloot aan 

komt te staan, lijkt het waarschijnlijk dat leptine van invloed is op SCFE. Leptine 

bloedspiegels zijn hoger bij kinderen met overgewicht en kunnen een toename 

in de breedte van de proliferatieve zone van de groeischijven veroorzaken, zoals 
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is waargenomen bij patiënten met SCFE. Schildklierhormonen zijn direct en 

indirect van invloed op de groeischijf en kunnen sluiting van de groeischijf aan het 

einde van de puberteit vergemakkelijken of vertragen. Aangezien SCFE ook aan 

het einde van de puberteit voorkomt, kan het mogelijk zijn dat veranderingen in 

het niveau van schildklierhormonen de sluiting van de groeischijf verstoren. Een 

andere waarschijnlijke invloed op SCFE betreft de mineralisatie van de botten. 

Een verband is beschreven met seizoensgebonden variatie en daardoor kunnen 

indirecte veranderingen van vitamine D een rol spelen, die kunnen interfereren 

met de botmineralisatie.

Chronische ziekten bij kinderen kunnen leiden tot een groeistoornis via verschillende 

mechanismen die van invloed zijn op de GH-IGF-1-as en dus potentieel van invloed 

zijn op de groeischijf. Dit geldt vooral voor kinderen met chronisch nierfalen, 

waarbij renale osteodystrofie, afwijkingen in de groeischijf kunnen veroorzaken 

die vergelijkbaar zijn met afwijkingen die zijn waargenomen in SCFE.

In de literatuur over SCFE zijn de meest afwijkende hormonen schildklierhormonen 

en groeihormonen. Daarom zou het aan te bevelen zijn om, jonge kinderen met 

SCFE (<10 en <12 jaar voor meisjes en jongens, respectievelijk) en jonge kinderen 

die binnen het tiende percentiel voor korte gestalte vallen, te testen op de 

endocrinologische en metabole stoornissen.

Concluderend is SCFE hoogstwaarschijnlijk het gevolg van een multifactoriële 

oorzaak wanneer tijdens de adolescentie lengte en gewicht aanzienlijk toenemen 

en het delicate evenwicht tussen de verschillende hormonenverstoord kan raken. 

Momenteel is er nog geen screening of diagnostische test beschikbaar die het 

gevaar voor SCFE voor patiënten kan voorspellen.

Hoofdstuk 5
Dit hoofdstuk beschrijft de histopathologie van SCFE vergeleken met een controle 

groep.

Na goedkeuring van de medisch ethische commissie (METC), zijn 20 biopten 

genomen van de groeischijf in SCFE. Deze werden vergeleken met 11 biopten 

van normale groeischijven, die verkregen zijn tijdens epiphysiodesis van de distale 

femur of proximale tibia met beenlengte verschillen en in verschillende amputaties 

(Syme, onder de knie en 6e teen). S100 (representatief voor chondrocyten in 

groeischijven), caspase (merker voor apoptose) en CD34 (receptor voor capillaire 

endotheelcellen) zijn getest naast acht hormonale receptoren die belangrijk zijn 

in de puberteit (Insuline-achtige Groeifactor Receptor (IGHR), Groei Hormoon 
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Receptor (GHR), Oestrogeenreceptor α en β (ERαβ), Schildklier Receptor α en β 

(TRαβ), Androgene Receptor (AR) en Leptine receptor (LR)). SCFE leidt over het 

algemeen tot verstoorde architectuur van de kolom structuur in de groeischijf 

maar het normale fenotype van hypertrofische chondrocyten blijft hetzelfde. Geen 

verandering werd waargenomen bij apoptose of in vaatdichtheid. Ook werden 

geen verschillen waargenomen in hormonale receptor expressie van de acht 

hormonale receptoren die belangrijk zijn in de puberteit.

Tot slot vonden we geen bewijs voor afwijkende hormonale receptor expressie in 

SCFE, wat suggereert dat de biomechanische factoren een meer waarschijnlijke 

oorzaak zijn van SCFE.

Hoofdstuk 6
In dit hoofdstuk wordt vergeleken hoe de leden van de Werkgroep Kinderorthopedie 

Nederland (WKO) en BSCOS in het Verenigd Koninkrijk over het algemeen een acute, 

instabiele SCFE diagnosticeren en behandelen; om zodoende de verschillen en 

overeenkomsten tussen de twee landen te vergelijken en dit tevens te vergelijken 

met de POSNA leden in de Verenigde Staten.

Naar de leden in NL en UK werd een vragenlijst gestuurd om de verschillen te 

kunnen vaststellen in de diagnose en behandeling van acute of instabiele SCFE 

in de verschillende landen. Op basis van de resultaten van de vragenlijst en een 

soortgelijke POSNA studie was overeenstemming dat acute of instabiele SCFE 

binnen 24 uur dient te worden behandeld. Echter er was geen consensus tussen 

de kinderothopeden binnen een land of tussen eerder genoemde landen in het 

repositioneren van de heupkop, de profylactische percutane schroef fixatie en het 

wel of niet verwijderen van de schroef.

Hoofdstuk 7
Dit hoofdstuk beschrijft de follow-up van patiënten met SCFE die werden behandeld 

middels een one-stage procedure met een schroef fixatie en een verbetering 

van de ernst van de slip door een Imhäuser femur osteotomie. Het doel was om 

vroege impingement te voorkomen door de hoek van de kop ten opzichte van 

het acetabulum te veranderen. De uitkomsten waren gebaseerd op klinisch en 

radiologisch onderzoek, evenals de Harris Hip Score (HHS).

Bij chronische slip zijn meerdere operatieve behandelingen beschreven. De 

belangrijkste behandeling voor de milde stabiele groep is een percutane 

schroeffixatie om verder afglijden van de heupkop te voorkomen. In matige en 
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ernstige SCFE behandeling worden in de literatuur verschillende procedures 

beschreven: subcapitale osteotomie (gemodificeerd Dunn), subcapitale osteotomie 

met een chirurgische dislocatie (Ganz) en de intertrochantaire osteotomieën, zoals 

de Imhäuser of Southwick osteotomie.

Concluderend kan een subcapitale osteotomie leiden tot een perfecte anatomische 

positie van de kop, maar is er een grote kans op de ontwikkeling van avasculaire 

necrose. In de intertrochantaire osteotomie, zal de matige of ernstige slip meestal 

in ernst worden verminderd, maar zonder ontwikkeling van avasculaire necrose. 

Daarnaast is er een positief lange termijn resultaat. Echter impingement (FAI) door 

het metafysaire gedeelte (cam-laesie) kan optreden, wat kan leiden tot vroege 

artrose.

Hoofdstuk 8
De case-study betreft twee patiënten die ten onrechte werden gediagnosticeerd 

met Salter Harris 1 fractuur van de femurkop in plaats van de juiste diagnose SCFE. 

De behandeling van de aandoening betrof een passende procedure door één 

percutane schroef in de juiste positie te plaatsen. Het verwijderen van de schroef 

na genezing van de zogenaamde fractuur, voor de sluiting van de groeischijf was 

verkeerd ingeschat. In beide gevallen bleef het SCFE proces doorgaan en de slip 

verergerde tot een matige en een ernstige slip. Een Imhäuser intertrochantaire 

osteotomie was nodig in verband met de verslechterde functie van het 

heupgewricht.

Tot slot kunnen chirurgen, huisartsen en fysiotherapeuten een verkeerde diagnose 

stellen bij SCFE. Geadviseerd wordt dat het verwijderen van de schroef niet moet 

worden uitgevoerd vóór het einde van de skeletgroei.

Synopsis en toekomstige richtingen in onderzoek.
Wat is er tegenwoordig bekend over SCFE en waar moeten we ons in de toekomst 

op richten?

SCFE is de meest voorkomende heupstoornis bij adolescenten en de uitdagende 

presentatie maken het moeilijk de juiste diagnose te stellen.

De oorzaken van SCFE zijn tot op heden niet bekend, maar er is een verband 

met de biochemische veranderingen in de puberteit en endocriene stoornissen 

of biomechanische oorzaken zoals retroversie van de heupkop of obesitas. 

Waarschijnlijk veroorzaakt een combinatie van beide een belasting op de zwakke 

groeischijf, waaraan onvoldoende weerstand kan worden geboden.
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De incidentie van SCFE is wereldwijd toegenomen gedurende de afgelopen tien 

jaar, waarschijnlijk te wijten aan een algemene verhoging van de BMI. De toename 

van de incidentie in Azië kan indirect worden toegeschreven aan een verandering 

van dieet.

De toekomstige ontwikkeling van SCFE is moeilijk te voorspellen maar verdient 

verdere discussie.

Vroege diagnose en behandeling van SCFE bij adolescenten zou de ernst van een 

slip verminderen. Incidentie in de westerse bevolking is ongeveer 10 op 100.000, 

derhalve zou een screenings programma onpraktisch zijn. De incidentie bij kinderen 

met overgewicht lijkt echter toe te nemen. Kinderen met obesitas (BMI> 25) zouden 

kunnen worden geregistreerd en men kan deze groep voor een jaarlijkse controle 

door huisartsen of beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg laten onderzoeken 

naar symptomen van verminderde bewegelijkheid van de heup. Moeten we 

blijven werken aan preventieprogramma’s voor kinderen met overgewicht? Het 

lijkt verstandig niet alleen voor SCFE, maar ook aangezien obesitas een oorzaak is 

van tal van andere problemen, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, astma en sociale 

discriminatie.

Een andere mogelijkheid is de oorzaak van SCFE te isoleren op cellulair niveau. Hier 

zijn aanvullende studies voor nodig. Huidige studies zijn niet in staat geweest om 

abnormale hormonale receptoren die in de puberteit actief zijn, op te sporen in de 

groeischijven van SCFE. Misschien kunnen antwoorden gevonden worden in de 

extracellulaire matrix, in ongeteste hormonale receptoren, of andere onbekende 

routes. De oorzaak is moeilijk te vinden als we kijken naar de groeischijven nadat 

de slip is opgetreden. Moeten we  overwegen om een extra stap te nemen en 

het gehele menselijke genoom te onderzoeken om de statistische kans op het 

ontwikkelen van deze afwijking te kunnen berekenen? Tot nu toe is er echter nog 

geen erfelijk verband met SCFE gevonden.

Diagnose van SCFE is moeilijk omdat de primaire zorgverleners soms onvoldoende 

kennis van deze ziekte hebben om dit vroegtijdig op te kunnen sporen. Patiënten 

met SCFE worden soms verkeerd gediagnosticeerd met een SH Type 1 fractuur en 

worden op basis van deze diagnose behandeld. Dit is wellicht een gevolg van de 

lage incidentie van SCFE en de soms wat uitdagende presentatie. Kinderen kunnen 

pijn aangeven in het bovenbeen of zelfs voorste deel van de knie, waarbij het 

eigenlijk een uitstralende pijn betreft van de heup. Vandaar dat verdere voorlichting 

over SCFE en haar symptomen zijn vereist.
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Zelfs als de oorzaak bekend was, is er geen consistente consensus voor de 

behandeling van kinderen met SCFE.

Kinderorthopeden zouden moeten worden aangemoedigd om internationaal 

samen te werken teneinde een optimale behandeling voor SCFE te kunnen 

bepalen. In de kinderorthopedie komen meer zeldzame ziekten voor met een 

lage prevalentie en incidentie. Het verzamelen van gegevens van patiënten en 

een passende behandeling dient te worden gecentraliseerd in een internationaal 

register. Dit zou de controle van de verschillende behandelingen voor SCFE mogelijk 

maken en leiden tot een efficiëntere behandeling voor elke afzonderlijke patiënt. 

Ook zou het voorkomen van zowel korte als lange termijn complicaties kunnen 

worden gecontroleerd, zoals AVN, chondrolysis, FAI en artrose. Andere vragen die 

moeten worden beantwoord betreffen het type complicaties die zich voordoen bij 

verschillende patiënten alsmede de oorzaak hiervan.

Moeten we chirurgen meer trainen in geavanceerde technieken van heup 

reconstructie, zoals de heup dislocatie met subcapitale osteotomie of moeten we 

3D reconstructie technieken gebruiken om preoperatief te kunnen plannen? In 

deze moeilijke operaties zou men kunnen overwegen de technieken of operaties 

te centraliseren gezien de hoge mate van complicaties die worden genoemd in de 

literatuur. Moeten we nog rekening houden met de behandelingsmogelijkheden 

van heupen die beïnvloed zijn door osteonecrose of vroege artrose en salvage 

operaties zelfs, bijvoorbeeld door een vroege totale heup prothese te plaatsen? Is 

er een rol voor bisfosfonaten of meer moderne medicijnen die alleen osteoclasten 

remt? Op dit moment is er geen bewijs dat deze medicatie gunstig is voor kinderen 

met SCFE.

Het primaire, toekomstige doel is om meer kennis te vergaren over alle verschillende 

aspecten van SCFE door middel van verder onderzoek, internationale registratie en 

de samenwerking van kinderorthopeden wereldwijd te verbeteren. Dit zal leiden 

tot een lagere kans op bewegingsproblemen of vroege artrose bij adolescenten 

met SCFE.
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