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Meniscuslijden: 
opereren of oefenen?

Bij patiënten met meniscuslijden 
hanteren huisartsen volgens de NHG-
Standaard een afwachtend beleid. 
Wanneer de klachten niet verbete-
ren, kunnen we verwijzen naar de 
orthopeed. Postoperatief wordt vaak 
geoefend met de fysiotherapeut. Een 
nieuwe systematische review en me-
ta-analyse roepen de vraag op of het 
niet beter is eerst te gaan oefenen, en 
pas bij falen van deze therapie naar de 
orthopeed te verwijzen.
De auteurs hielden na hun search en 
selectie twaalf onderzoeken over die in 
aanmerking kwamen om het effect van 
oefentherapie bij meniscuslijden voor 
en na operatief ingrijpen te onderzoe
ken. De kwaliteit van de bewijsvoering 
was laag tot erg laag. De heterogeniteit 
van de onderzoeken was groot wat be
treft de oorzaak van het meniscusletsel, 
de lokalisatie van het letsel, de duur van 
bestaan, de toegepaste therapieën en de 
uitkomstmaten (zoals functionele pro
blemen of pijn).

Bij patiënten met meniscuslijden 
werd in de metaanalyse geen verschil 
gevonden tussen oefentherapie en 
chirurgisch ingrijpen. Na een operatie 

bleek het effect van oefentherapie op 
pijn en functie onduidelijk, met name 
op de korte termijn (< drie maanden). 
Geen van de onderzochte oefenthe
rapieën leek superieur aan andere 
vormen van therapie. Er waren geen  
onderzoeken die oefentherapie verge
leken met een afwachtend beleid. Door 
de heterogeniteit en de kwaliteit van de 
onderzoeken is het nodig meer onder
zoek te doen, met name naar het effect 
van oefentherapie in de eerste lijn.

Bij patiënten die wel hinder onder
vinden van (mogelijk) meniscuslijden, 

maar geen haast hebben met herstel 
of opzien tegen een orthopedische in
greep, kan oefentherapie worden aan
bevolen. Met de kanttekening dat dit 
niet gebaseerd is op overtuigend bewijs, 
maar juist omdat we het eigenlijk ge
woon nog niet weten. ▪
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Overlevingskans  
na verwijdering 
melanoom in eerste 
lijn 

Ierse onderzoekers keken naar het 
percentage melanomen dat in de 
eerste lijn werd verwijderd en naar 
verschillen in de overlevingskans met 
de tweede lijn. De meeste melanomen 
worden door de specialist verwijderd. 
De overlevingskans bij de in de eerste 
lijn verwijderde melanomen is echter 
niet slechter. 
Uit een database waarin nieuwe geval
len van kanker worden geregistreerd 
(National Cancer Registry Ireland) zijn 

7116 patiënten met een melanoom 
geselecteerd in de periode 20022011. 
Gegevens over onder andere leeftijd, 
geslacht, het jaar dat de diagnose ‘me
lanoom’ was gesteld, de locatie van 
excisie, het pathologisch stadium en 
doodsoorzaak werden verzameld. 

De onderzoekers concluderen dat 
8,5% van de melanomen werden ver
wijderd in de eerste lijn. 4,9% van de 
patiënten in de eerste lijn en 11,1% in 
de tweede lijn overleed vanwege een 
melanoom. Dit was, na correctie voor 
factoren die invloed hebben op de over
leving, niet significant verschillend. In 
de eerste lijn werden meer afwijkingen 
van de romp en extremiteiten verwij
derd. Daarnaast waren ze vaker in een 
vroeger stadium verwijderd. 

De Nederlandse Richtlijn Melanoom 
(2012) adviseert huisartsen geen ver
dachte moedervlekken te verwijderen 
en patiënten binnen vijf werkdagen te 
verwijzen naar een dermatoloog. Het 
onderzoek laat echter zien dat huisart
sen die deze zorg leveren laagdrempelig 
een behandeling aan patiënten kunnen 
bieden bij een verdachte huidafwijking, 
zónder dat dit een slechtere uitkomst 
geeft. ▪
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