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Toch maar tapen?
Kniepijn komt veel voor en patiënten 

gaan hiermee vaak naar de huisarts. De 

meest voorkomende chronische klacht bij 

jongere patiënten (< 50 jaar) is pijn aan 

de voorzijde van de knie, onder of rond 

het patellofemorale gewricht. De pijn is 

geleidelijk ontstaan en wordt uitgelokt 

door bijvoorbeeld traplopen en lang 

zitten met gebogen knieën. Bij oudere 

patiënten (> 50 jaar) is de meest voor-

komende oorzaak van kniepijn artrose 

van patellofemorale- en tibeofemorale 

gewrichten.

Volgens de NHG-Standaard Niet-trau-

matische knieproblemen bij kinderen en 

adolescenten (1998) kan het patellofe-

morale pijnsyndroom worden behandeld 

met quadriceps versterkende oefeningen. 

In deze standaard wordt de behandeling 

met brace niet aanbevolen; over tapen 

wordt niets gezegd.

Met een meta-analyse werden de effecten 

van tapen en bracen van de patella bij 

chronische knieklachten op een rij gezet. 

Beide behandelingen mikken op pijnre-

ductie door vergroting van het patellofe-

morale contactoppervlak. De druk op het 

gewricht neemt daardoor af. De auteurs 

vonden 16 geschikte onderzoeken, waar-

van er 13 tapen of bracen bij patellofemo-

rale klachten onderzochten en 3 het effect 

van tapen bij artrose. Tapen met een 

mediaal gerichte kracht bleek knieklach-

ten te verminderen, zowel bij patellofe-

morale klachten als bij artrose. Op een 

visueel analoge 100 mm schaal verlaag-

de tapen versus niet-tapen de pijn met 

16,1 mm (95%-BI –22,2 - –10,0) ‘Sham’ 

tapen (tapen zonder druk uit te oefe-

nen) verlaagde de pijn ook al met 10,9 

mm (95%-BI –18,4 - – 3,4), waarschijnlijk 

door het placebo-effect. Het pijnreduce-

rende effect van tapen trad meteen op en 

hield ten minste 12 weken aan. Wanneer 

de tape werd aangebracht maakte niets 

uit. Bewijs voor de werkzaamheid van 

een patellabrace was onvoldoende. Het 

is jammer dat in deze meta-analyse geen 

onderscheid wordt gemaakt naar de oor-

zaak van de pijn (artrose versus andere 

oorzaken).

Ondanks de beperkingen van deze meta-

analyse (weinig geïncludeerde onderzoe-

ken met relatief weinig participanten, 

grote heterogeniteit tussen de onderzoe-

ken en publicatiebias) trekken de auteurs 

toch de conclusie dat tapen een positief 

effect heeft op de pijn, op zowel de korte 

als de middellange termijn. Tapen is een 

relatief gemakkelijke en goedkope oplos-

sing die de huisarts goed kan uitvoeren 

en de patiënt ook zelf kan leren. Het is 

jammer dat deze meta-analyse nog niet 

beschikbaar was tijdens het schrijven 

van de NHG-Standaard Niet-traumtische 

knieproblemen bij volwassenen die in 

deze aflevering van H&W staat. Het lijkt 

de moeite waard om tape te proberen 

bij de behandeling van chronische knie-

klachten, vooral bij jongeren. (KJ)

Warden SJ, et al. Patellar taping and bracing for the 

treatment of chronic knee pain: A system atic review 

and meta-analysis. Arthritis Rheum 2008;59:73-83.
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Koffie verkeerd
De koffieconsumptie van zwangeren blijft 

de gezondheidspolitie bezighouden. 

Vorig jaar berichtten wij nog dat zwange-

ren vrijelijk bij elkaar op de koffie konden 

blijven komen (H&W 2007;50:235), maar 

nu zijn er aanwijzingen dat cafeïne toch 

niet geheel onschuldig is. Deze stof, voor-

al afkomstig uit koffie, maar ook uit thee 

en frisdrank zoals cola, blijkt in een pros-

pectief cohortonderzoek geassocieerd te 

zijn met de kans op het krijgen van een 

miskraam.

De onderzoekers volgden 1063 zwange-

ren vanaf hun eerste contact met de zorg 

tot een zwangerschapsduur van 20 weken 

en ondervroegen ze behalve over hun 

gebruik van cafeïnehoudende dranken 

ook over diverse andere potentieel scha-

delijke gewoonten.

In de groep die geen cafeïne gebruikte 

bedroeg de kans op een miskraam 12 

procent, in de groep die minder dan 200 

mg cafeïne per dag gebruikte 15 procent 

en in de groep die meer dan 200 mg per 

dag gebruikte 25 procent. De verschil-

len bleven aanwezig na correctie voor 

potentiële confounders als leeftijd van de 

moeder, ras, opleiding, gezinsinkomen, 

eerdere miskraam, al dan niet gebruiken 

van alcohol en tabak, drugs en jacuzzi’s 

(RR ten opzichte van niet-gebruikers res-

pectievelijk 1,42 (95%-BI 0,93-2,15) en 

2,23 (95%-BI 1,34-3,69)). Om uit te slui-

ten dat de associatie een artefact is ten 

gevolge van de aanwezigheid van misse-

lijkheid of braken die doorgaans negatief 

samenhangen met de kans op een mis-

kraam, maar wel gepaard gaan met een 

afkeer van koffie, werd daarvoor eveneens 
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