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Werkwijze:
Op verzoek van de Nederlandse Orthopedische Vereniging (NOV) hebben bovenstaande
bestuursleden van de Nederlandse werkgroep knie een NOV-standpunt geformuleerd over intraarticulaire hyaluronzuur injecties bij artrose van de knie. Om dit NOV-standpunt te formuleren
hebben we een peer-reviewed literatuur studie verricht tot augustus 2013.
Aanleiding:
Intra-articulaire hyaluronzuur injecties worden in toenemende mate toegepast bij patiënten met
symptomatische artrose van de knie. Vanuit de zorgverzekeraar(s) is er de vraag gekomen wat de
huidige stand van zaken is aangaande deze behandeling gezien de aanbeveling in de richtlijn
“artrose van heup en knie” dateert van 2007. Deze richtlijn vermeldt:
De werkgroep artrose van heup en knie is van mening dat er onvoldoende basis is voor intra
articulaire toediening van hyaluronzuur bij patiënten met een acute “flare” van artrose van de knie.
Bij chronische knieklachten vanwege artrose en contra-indicaties voor NSAID’s, kan behandeling met
drie intra-articulaire injecties hoog moleculair hyaluronzuur worden overwogen.
Lange termijn effecten zijn onvoldoende bekend.
Feiten:
Het nieuwe standpunt is gebaseerd op recent verricht literatuur onderzoek waarbij ook de
methodologische kwaliteit van de studies is meegenomen.
Er werd gezocht in de Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL) en MEDLINE tot
augustus 2013 naar gepubliceerde Engelstalige en Nederlandstalige gerandomiseerde studies, metaanalyse en systematische review studies over de behandeling van intra-articulaire hyaluronzuur
injecties bij artrose van de knie. Bij de formulering van het standpunt is ook het onlangs verschenen
gewijzigde AAOS standpunt meegenomen.
Overwegingen:
Op basis van de huidige stand van de wetenschap kan men stellen dat intra-articulaire hyaluronzuur
injecties tot nu toe geen tot een beperkt positief effect hebben aangetoond op symptoom reductie
bij de behandeling van artrose van de knie. Het effect op de lange termijn is niet bekend. Daarnaast
zijn intra-articulaire hyaluronzuur injecties bij artrose van de knie tot nu toe nog niet kosteneffectief
gebleken. Er is dus meer degelijk wetenschappelijk onderzoek nodig om het positief effect, de
bijwerkingen en effecten op lange termijn van hyaluronzuur bij artrose van de knie aan te tonen.
Standpunt:
Gezien de huidige stand van de wetenschap, de mate van effect en kosteneffectiviteit worden intraarticulaire hyaluronzuur injecties in Nederland niet aanbevolen als standaard primaire behandeling
van artrose van de knie.
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