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send beleid instellen. Het is dus van belang de voorafkans op een 

bepaalde diagnose te kunnen inschatten, en daarvoor moet men 

weten met welke klachten deze kinderen zich presenteren en hoe 

vaak welke diagnose wordt gesteld.

Daarom hebben wij aan de hand van gegevens uit de Tweede 

Nationale Studie (NS2) gepoogd de volgende vragen te beant-

woorden:

�  wat is de incidentie en verdeling van de verschillende klach-

ten en diagnoses bij acute niet-traumatische heupafwijkingen 

onder kinderen in de Nederlandse huisartsenpraktijk?

�  welke symptomen komen in welke mate voor bij welke diag-

nose?

Methoden
NS2 omvat een representatieve steekproef van de Nederlandse 

huisartsenpopulatie. De 104 deelnemende huisartsenpraktijken 

registreerden in 2001 over een periode van 12 maanden 1,5 mil-

joen contacten met 385.461 patiënten. In deze populatie bevon-

Inleiding
Kinderen met een acute niet-traumatische heupafwijking kunnen 

met verschillende klachten bij de huisarts komen: mank lopen, 

pijn, niet op de aangedane kant kunnen staan of verminderde 

beweeglijkheid. Deze klachten hebben een uitgebreide differen-

tiaaldiagnose, die varieert van onschuldige aandoeningen zoals 

coxitis fugax tot ernstige, zoals de ziekte van Perthes of epifysi-

olyse, en zelfs levensbedreigende zoals septische artritis van de 

heup (zie box 1). Dat maakt het lastig een diagnose te stellen. Een 

aantal onderzoeksgroepen heeft in een klinische setting getracht 

te bepalen welke bevindingen samenhangen met de juiste diag-

nose.1-3 Hun bevindingen zijn echter niet per se bruikbaar voor 

de huisarts, want deze onderzoeken werden in de tweede lijn ver-

richt en vaak was de diagnose al bekend. Kinderen die wegens 

een acute niet-traumatische heupafwijking naar de huisarts gaan, 

komen echter slechts zelden met een kant-en-klare diagnose. Ze 

komen met een klacht, zoals pijn of mank lopen, en de huisarts 

moet op basis daarvan de juiste inschatting maken en een pas-
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Achtergrond Acute niet-traumatische heupafwijkingen bij kin-

deren kunnen het gevolg zijn van een onschuldige coxitis fugax, 

maar de onderliggende aandoening kan ook ernstiger zijn, zoals 

de ziekte van Perthes en epifysiolyse, of zelfs levensbedreigend 

zoals septische artritis. Om de voorafkans te kunnen inschat-

ten is het belangrijk te weten met welke klachten deze kinderen 

zich bij de huisarts presenteren en hoe vaak dan welke diagnose 

wordt gesteld.

Methoden We analyseerden de gegevens van alle kinderen van 

0 tot 14 jaar uit de Tweede Nationale Studie naar ziekten en ver-

richtingen in de huisartspraktijk (NS2), verzameld in 2001.

Resultaten In de gegevens van 73.954 kinderen tussen 0 en 14 

jaar vonden wij 101 episoden van een acute niet-traumatische 

heupafwijking. Van deze kinderen kwam 81,5% naar de huisarts 

vanwege pijnklachten, 8,6% in verband met mank lopen en 

9,9% met beide symptomen. De incidentie van alle acute niet-

traumatische heupafwijkingen samen was 148,1 per 100.000 per-

soonsjaren, die van coxitis fugax 76,2 per 100.000 persoonsjaren. 

In slechts 27% van de gevallen noteerde de huisarts of er sprake 

was van koorts.

Conclusie De meeste kinderen die de huisarts bezoeken vanwege 

een acute niet-traumatische heupafwijking hebben pijnklachten. 

Gerefereerde pijn naar de knie lijkt alleen bij coxitis fugax voor 

te komen. Koorts is een belangrijk kenmerk om een onschuldige 

coxitis fugax te onderscheiden van een levensbedreigende septi-

sche artritis, maar werd weinig geregistreerd.
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lyses hebben we SPSS 11.0 gebruikt, alleen de 95%-betrouwbaar-

heidintervallen (95%-BI) zijn berekend met STATA versie 8.2. De 

gegevens zijn verder onderverdeeld naar geslacht.

Resultaten
Onderzoekspopulatie

De gegevens over de 73.954 kinderen in onze onderzoekspopu-

latie omvatten bij elkaar 68.202 persoonsjaren. Daarin vonden 

wij 147 contacten met de huisarts vanwege een acute niet-trau-

matische heupafwijking. Het ging om 101 kinderen (65 kinderen 

bezochten hun huisarts eenmaal, 29 tweemaal en 7 driemaal of 

vaker vanwege dezelfde episode).

Symptomen

Tabel 1 laat de verdeling van symptomen zien over de verschil-

lende diagnoses. Bij 81,5% van de kinderen was pijn de reden om 

naar de dokter te gaan, voor 8,6% was mank lopen de reden en 

9,9% van de kinderen had last van beide symptomen. Wanneer 

pijn het belangrijkste symptoom was, betrof het in 69,0% de heup, 

in 9,9% de lies, in 5,6% de knie en in 15,5% het been.

In 27% van de episoden registreerde de huisarts of er wel of geen 

sprake was van koorts. In die episoden waar coxitis fugax de eind-

diagnose was, was dit percentage 34,6%. Van de kinderen met de 

einddiagnose coxitis fugax presenteerde 11,5% zich met koorts, 

van de kinderen met de einddiagnose ziekte van Perthes was dit 

16,7% en bij de einddiagnose epifysiolyse 25%.

den zich 73.954 kinderen tussen 0 en 14 jaar.4

Voor dit onderzoek selecteerden wij alle contacten met kinde-

ren waaraan een van de mogelijk gerelateerde ICPC-codes was 

toegekend (zie box 2). Uit de journaals die we daarmee ophaal-

den, selecteerden we de journaals waarin een van de zoekter-

men: ‘coxitis’, ‘fugax’, ‘Perthes’, ‘epifys*’, ‘pijn’, ‘mank’ of ‘heup’ 

voorkwam. Twee onderzoekers (MK en JCvdW) beoordeelden en 

vergeleken deze journaals, en kwamen via discussie tot con-

sensus. In het onderzoek includeerden wij casussen waarin een 

van de vier hoofddiagnosen werd gesteld (zie box 3) of waarin 

de anamnese wees op een acute pijn in de heup of acuut mank 

lopen zonder duidelijk voorafgaand trauma. De casussen waarin 

de huisarts schreef over aangeboren afwijkingen of maligniteiten 

sloten wij uit.

Statistische analyse

We berekenden de incidentie, dat wil zeggen het aantal nieuwe 

gevallen per 100.000 persoonsjaren, door het aantal nieuwe 

gevallen te delen door het gemiddelde aantal patiënten tussen 

0 en 14 jaar gedurende de registratieperiode. Bij vrijwel alle ana-

Wat is bekend?
�  De differentiaaldiagnose van acute niet-traumatische heupaf-

wijkingen bij kinderen is uitgebreid en bevat zowel onschuldige 

kwalen als levensbedreigende aandoeningen.

Wat is nieuw?
�  Gerefereerde pijn naar de knie lijkt verband te houden met coxi-

tis fugax.

�  Huisartsen letten mogelijk te weinig op de aanwezigheid van 

koorts bij acute heupklachten.

Box 1 Differentiaaldiagnose van acute niet-traumatische 
heupafwijkingen

Voornaamste oorzaken

– Coxitis fugax: acute zelflimiterende (drie tot tien dagen) goed-

aardige ontsteking van de synovia van de heup.

– Ziekte van Perthes: necrose of degeneratie van het ossificatie-

centrum van de heupkopepifyse door verminderde bloedtoe-

voer.

– Epifysiolyse: naar achteren glijden van de heupkop ten 

opzichte van zijn metafyse, waardoor de epifyse scheurt en 

niet meer goed kan functioneren.

– Septische artritis van de heup: infectie van het heupgewricht 

die kan leiden tot schade aan het gewrichtskraakbeen, osteo-

necrose van het proximale deel van het femur, osteomyelitis 

en sepsis.

Overige oorzaken

– Abces van de iliopsoas

– Ewingsarcoom

– Heupdysplasie

– Juveniele reumatoïde artritis

– Neuroblastoom

– Osteogeen sarcoom

– Overbelasting

– Reactieve artritis

– Sikkelcelanemie

– Stressfractuur

– Syndroom van Kawasaki

– Tumoren

– Ziekte van Gaucher

– Ziekte van Lyme

Box 2 ICPC-codes gerelateerd aan acute niet-traumatische 
heupafwijkingen
L02 = Rug symptomen/klachten

L13 = Heup symptomen/klachten

L14 = Been/dijbeen symptomen/klachten

L15 = Knie symptomen/klachten

L20 = Symptomen meerdere/niet-gespecificeerde gewrichten

L28 = Functiebeperking/handicap bewegingsapparaat

L29 = Andere/meerdere symptomen/klachten bewegingsapparaat

L70 = Infectieziekte bewegingsapparaat

L88 = Reumatoïde artritis/verwante aandoening(en)

L98 = Verworven afwijking(en) extremiteiten

L99 = Andere ziekte(n) bewegingsapparaat
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hulp: 8,3% van de kinderen met 

coxitis fugax gaf pijn in de knie 

aan, terwijl geen enkele patiënt 

met de ziekte van Perthes of epi-

fysiolyse dit deed.5

Koorts is één van de belangrijk-

ste niet-invasieve onderschei-

dende factoren tussen coxitis 

fugax en septische artritis (zie box 

3).2,6 Toch zien we dat de huisarts 

in slechts 27% van de episoden 

registreerde of er sprake was 

van koorts. Het was helaas niet 

mogelijk om retrospectief vast 

te stellen waarom dit niet vaker 

gebeurde. In ons onderzoek presenteerde 11,5% van de kinderen 

met coxitis fugax zich met koorts. Een vergelijkbaar percentage 

(14,0%) werd gevonden in een universitair kinderziekenhuis onder 

87 kinderen met acute niet-traumatische heupafwijkingen.1 Van 

de 8 kinderen met septische artritis in dat onderzoek hadden er 7 

(87,5%) koorts. Een derdelijns onderzoek constateerde koorts bij 

8,1% van de kinderen met coxitis fugax, tegenover 81,7% van de 

kinderen met septische artritis.6

Helaas zijn er geen eerdere incidentiecijfers van acute niet-trau-

matische heupklachten waarmee we onze bevindingen kunnen 

vergelijken. In ons onderzoek was coxitis fugax de diagnose met 

de hoogste incidentie: 76,2 per 100.000 persoonsjaren (95%-BI 

56,9-100,0). In de Eerste Nationale Studie in 1987 rapporteerde 

een incidentie van 110 per 100.000 persoonsjaren voor kinderen 

van 0 tot 14 jaar.7 De in andere Europese landen gevonden inci-

denties van coxitis fugax variëren sterk: 51,9 per 100.000 kinderen 

van 0 tot 16 jaar in Finland (1986),8 130 per 100.000 kinderen van 

0 tot 16 jaar in Duitsland (2001)9, 200 per 100.000 kinderen van 0 

tot 14 jaar in Zweden (1987).10

Grote variatie zien we ook bij de ziekte van Perthes. De door ons 

gevonden incidentie van 8,8 per 100.000 persoonsjaren is verge-

lijkbaar met die in Noorwegen (9,0 per 100.000 persoonsjaren, 

2006),11 maar veel lager dan bij-

voorbeeld in de binnenstad van 

Liverpool (21,1 per 100.000 per-

soonsjaren, 1983).12 Aziatische 

landen daarentegen rapporteren 

veel lagere incidentiecijfers: in 

Japan slechts 0,9 per 100.000 per-

soonsjaren (2006).13

Diagnoses

Tabel 2 toont de incidentiecijfers van de vier hoofddiagnoses, 

onderverdeeld naar geslacht. Van de 101 kinderen kregen er 52 

uiteindelijk de diagnose coxitis fugax, 6 ziekte van Perthes en 4 

epifysiolyse. In de overige 39 gevallen bleef het bij een symp-

toomdiagnose. De diagnose septische artritis troffen wij in deze 

huisartsendatabase niet aan.

De totale incidentie van acute niet-traumatische heupafwijkingen 

was 148,1 per 100.000 persoonsjaren (95%-BI 120,6-179,9) die van 

de meest gestelde diagnose, coxitis fugax, 76,2 per 100.000 per-

soonsjaren (95%-BI 56,9-100,0).

De gemiddelde leeftijd van de totale groep kinderen met acute 

niet-traumatische heupklachten was 5,9 jaar (meisjes 6,1 jaar, 

jongens 5,7 jaar). De gemiddelde leeftijd van de kinderen met 

coxitis fugax was 4,7 jaar (meisjes 4,1 jaar en jongens 5,1 jaar). 

De 6 kinderen met de ziekte van Perthes waren gemiddeld 10 jaar 

en de 4 kinderen met epifysiolyse 9,5 jaar.

Beschouwing
Belangrijkste bevindingen vergeleken met gepubliceerde literatuur

De meeste kinderen presenteerden zich met pijn als eerste symp-

toom. Dat stemt overeen met eerder onderzoek, verricht op de 

eerste hulp.5 Opvallend is dat alle patiënten met de ziekte van 

Perthes of epifysiolyse zich primair met pijn presenteerden, 

tegenover slechts 77,2% van de patiënten met coxitis fugax. 

Gerefereerde pijn naar de knie lijkt juist weer enigszins verband 

te houden met coxitis fugax: in onze database gaf 10,5% van de 

kinderen met coxitis fugax pijn aan in de knie, maar geen enkel 

kind met de ziekte van Perthes of epifysiolyse (p = 0,574). Ook dit 

stemt overeen met bevindingen uit eerder onderzoek op de eerste 

Tabel 1 Verdeling van symptomen over de verschillende diagnoses van acute niet-traumatische heupafwijkingen 
bij kinderen van 0-14 jaar in de Nederlandse huisartsenpraktijk

Diagnose Coxitis fugax
(n = 36)*

Ziekte van Perthes
(n = 6)

Epifysiolyse
(n = 3)†

Symptoomdiagnose
(n = 36)‡

Totaal
(n = 81)§

Symptoom
– pijn 72,2% 100% 100% 44,3% 81,5%
– mank lopen 16,7% 0% 0% 2,8% 8,6%
– pijn en mank lopen 11,1% 0% 0% 11,1% 9,9%

Locatie van de pijn**
– heup 56,7% 66,7% 66,7% 80,6% 69,0%
– lies 5,3% 16,7% 33,3% 11,1% 9,9%
– knie 10,5% 0% 0% 0% 5,6%
– been 18,4% 16,7% 0% 8,3% 15,5%

* Van 16 patiënten met coxitis fugax was het niet mogelijk de eerste klacht te achterhalen
† Van één patiënt met epifysiolyse was het niet mogelijk de eerste klacht te achterhalen
‡ Van 3 patiënten met alleen de symptoomdiagnose was het niet mogelijk de eerste klacht te achterhalen
§ Van 20 patiënten in de totale groep was het niet mogelijk de eerste klacht te achterhalen
** Bij de patiënten die zich presenteerden met als eerste klacht pijn

Tabel 2 Aantal nieuwe diagnoses per 100.000 persoonsjaren, naar diagnose en geslacht

Jongens 95%-BI Meisjes 95%-BI Totaal 95%-BI
Coxitis fugax (n = 52) 91,1 62,3-128,6 60,5 36,9-93,4 76,2 56,9-100,0
Symptoomdiagnose (n = 39) 62,6 39,3-94,8 51,5 30,0-82,4 57,2 40,7-78,2
Ziekte van Perthes (n = 6) 5,7 0,7-20,6 12,1 3,3-31,0 8,8 3,2-19,1
Epifysiolyse (n = 4) 2,9 0,1-15,9 9,1 1,9-26,5 5,9 1,6-15,0

Totaal (n = 101) 162,3 122,9-210,2 133,2 96,8-178,8 148,1 120,6-179,9

Box 3 Differentiatie tussen coxitis fugax en septische artritis
Voorspellers van septische artritis:2,6

– koorts

– niet op het aangedane been kunnen staan

– BSE > 44 mm/uur

– leukocyten > 12 × 109/l
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Wij vonden voor epifysiolyse een incidentie van 5,9 per 100.000 

persoonsjaren (95%-BI 1,6-15,0). Lehmann et al.14 vonden voor 

de Verenigde Staten een incidentie van 10,8 per 100.000 onder 

kinderen van 9-16 jaar oud (2006). Eerder gevonden incidenties 

voor afzonderlijke Amerikaanse staten (1973) variëren van 2,13 

per 100.000 in New Mexico tot 10,1 per 100.000 in Connecticut.

Sterktes en zwaktes

Omdat wij over zo’n groot en representatief gegevensbestand 

beschikten, hebben we de incidentiecijfers redelijk nauwkeurig 

kunnen vaststellen. Omdat de verschillende onderliggende aan-

doeningen relatief weinig voorkomen, is een grote huisartsenda-

tabase een geschikt instrument. Mogelijke zwaktes zijn natuurlijk 

onnauwkeurigheden in de diagnostiek, en onderregistratie tijdens 

ANW-diensten. Alle huisartsen die deelnamen aan NS2 zijn ech-

ter getraind in correct ICPC-coderen en hen is expliciet gevraagd 

dit ook voor de ANW-diensten te doen.4 Wij zijn er daarom van 

uitgegaan dat de diagnostiek en de registratie in NS2 netjes en 

accuraat waren.16,17

Ondanks de grootte van het gegevensbestand vonden wij slechts 

een paar kinderen met de ziekte van Perthes en epifysiolyse, en 

niet één met septische artritis. Daardoor was het niet mogelijk 

om een leeftijds- en geslachtsverdeling te maken voor de twee 

eerstgenoemde aandoeningen en de incidentie te berekenen van 

septische artritis.

Conclusie
De gevonden incidentiecijfers geven enig inzicht in de voorafkans 

van de onderliggende diagnoses bij kinderen met acute niet-

traumatische heupklachten. Er lijkt enig verband te zijn tussen 

gerefereerde pijn naar de knie en coxitis fugax. Dit kan belangrijk 

zijn voor de differentiaaldiagnostiek, dus verder onderzoek om dit 

verband te bevestigen zou nuttig zijn.

Opvallend is verder dat de huisartsen slechts in ongeveer een 

kwart van de casussen registreerden of de patiënt koorts had. 

Koorts is als niet-invasieve bevinding zeer belangrijk om coxitis 

fugax te onderscheiden van septische artritis, dus het kan geen 

kwaad dit nog eens extra onder de aandacht te brengen.
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