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Zoutloos is zinloos
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Bèr Pleumeekers
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Plaatjesrijk plasmainjecties bij gonartrose

systematische review uit waarbij zij

Op basis van bovenstaande uitkom-

6 RCT’s en 4 non-RCT’s includeerden.

sten lijken PRP-injecties een veelbe-

Deze (non-)RCT’s onderzochten het ef-

lovende behandeling bij gonartrose,

fect van PRP-injecties in vergelijking

mede vanwege het minimaal invasieve
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met intra-articulaire placebo-injecties

karakter. Echter, voordat PRP-injecties
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dan placebo-injecties met zoutoplos-

peutische mogelijkheden over. Een

sing. Dit signiﬁcante effect werd ook

Laudy ABM, et al. Efficacy of platelet-rich

recent verschenen systematische re-
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a systematic review and meta-analysis. Br J

hebben intra-articulaire injecties met

Na de injectie verbeterde de kniefunc-
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tie signiﬁcant in vergelijking met

Nederlandse onderzoekers onder-

de controlegroep. Kanttekening bij

zochten de effectiviteit van deze PRP-

deze uitkomsten is echter de beperkte
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