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Overzicht van de aanbevelingen

1 - MRI

Sterke Aanbeveling Tegen

We bevelen Magnetic Resonance Imaging (MRI) als aanvullend onderzoek in de eerste lijn niet aan.

2 - Oefentherapie

Zwak

Overweeg oefentherapie (in plaats van een afwachtend beleid) bij patiënten bij wie de traumatische knieklachten na 3-6 weken nog

steeds beperkingen opleveren in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij sport en werk.

Toelichting

• Doel: op een adequate manier omgaan met de beperking (voorkomen dat verkeerde compensatie bewegingen aangeleerd worden).
• Bespreek dat er weinig bekend is over de effectiviteit van oefentherapie.

3 - Brace

Zwakke Aanbeveling Tegen

Wees terughoudend in het adviseren van een brace. Bespreek de nadelen (onzekere effecten, kosten, gebruiksongemak zoals

zweten) en mogelijke voordelen (het ervaren van meer stabiliteit en (eventueel) minder pijn).

Toelichting
• Er zijn verschillende typen braces. In deze NHG-Standaard wordt een vrij verkrijgbare kniebandage/-strap bedoeld (in tegenstelling
tot bijvoorbeeld een semirigide aluminium brace met scharnieren die door een specialist moet worden aangemeten).
• Een vrij verkrijgbare kniebandage draagt bij aan comfort maar onvoldoende aan de stabiliteit.
• Adviseer om een brace niet langer dan 4 weken te gebruiken.
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1 - MRI

Sterke Aanbeveling Tegen

We bevelen Magnetic Resonance Imaging (MRI) als aanvullend onderzoek in de eerste lijn niet aan.

Kerninformatie

Rationale

MRI leidt niet tot verbeterde uitkomsten (pijn, functioneren, kwaliteit van leven) in vergelijking met geen MRI, en leidt tot hogere
kosten. Daarom geven we een sterk negatieve aanbeveling tegen MRI-aanvragen door de huisarts. Mogelijk zijn er meer patiënten
tevreden in de groep die MRI kreeg dan in de groep die geen MRI kreeg. Patiënttevredenheid alleen is echter onvoldoende reden
voor aanvraag van MRI-onderzoek. Goede voorlichting door de huisarts is erg belangrijk.

Voor- en nadelen

Op de uitkomstmaten pijn, functioneren en kwaliteit van leven worden geen voordelen gezien.
Nadelen, zoals bijwerkingen van MRI, zijn niet bekend. Een eventuele toevalsbevinding met onnodige behandeling zou een
ander nadeel kunnen zijn. Resultaten van het onderzoek gelden voor een relatief jonge groep patiënten. Bij het vorderen van de
leeftijd zal de kans op nevenbevindingen (zoals degeneratieve afwijkingen die klinisch niet relevant hoeven te zijn) toenemen.

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies

Kwaliteit van bewijs

De kwaliteit van bewijs was voor de meeste uitkomsten redelijk en voor sommige uitkomsten laag.

Laag

Waarden en voorkeuren

Een substantieel deel van de patiënten zal een MRI willen ondergaan (omdat ze mogelijk verwachten dat een MRI een verklaring
voor hun klachten oplevert).

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid

Middelen

MRI leidt tot hogere zorgkosten (in de TACKLE-trial gemiddeld ongeveer €300 per patiënt). De hogere kosten zijn voornamelijk
veroorzaakt door de hogere kosten voor MRI. Daarnaast was er geen reductie in het aantal (eventueel kostenbesparende)
verwijzingen naar de orthopedisch chirurg in deze groep. Er was juist een tendens tot meer artroscopieën, fysiotherapie en
werkverzuim in de MRI-groep [van Oudenaarde 2018; Swart 2018].

Important negative issues

Aanvaardbaarheid

Een MRI zal voor de meeste patiënten een aanvaardbare interventie zijn, omdat dit niet invasief is en er geen directe nadelen
bekend zijn (behalve kosten, naar het oordeel van de werkgroep). Verwijzing naar een specialist voor aanvullend onderzoek en
behandeling kan ook zonder MRI plaatsvinden. Daarnaast kan interpretatie van het MRI-verslag lastig zijn: huisartsen zijn hier
niet in geschoold en zijn onvoldoende op de hoogte van de klinische relevantie van de door de radioloog geschetste
afwijkingen, met het risico op over- of onderbehandeling en onterechte verwijzingen. Daarom zal voor een groot deel van de
huisartsen MRI bij traumatische knieklachten geen aanvaardbare interventie zijn.

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie

Vraagstelling/PICO

Populatie: Patiënten met traumatische knieklachten

Interventie: MRI na anamnese en lichamelijk onderzoek

Vergelijking

(comparison): Anamnese en lichamelijk onderzoek
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Uitkomst
Follow-up

termijn van
absolute
effecten

Results and
measurements

Absolute effect estimates

Anamnese en
lichamelijk
onderzoek

MRI na anamnese en
lichamelijk
onderzoek

Certainty of
the Evidence
(dat het het

ware effect bij
de

doelpopulatie
weergeeft)

Samenvatting

1. Gedichotomiseerde Likert-schaal. Tevreden='absolutely satisfied' of 'very satisfied'; niet tevreden='slightly satisfied' of

'satisfied nor dissatisfied' of 'slightly dissatisfied' of 'very dissatisfied' of 'absolutely dissatisfied'.

2. Risico op bias: Ernstig . Blindering was niet mogelijk. Dit is een belangrijk punt, omdat veel uitkomstmaten subjectief zijn.

Daarom hiervoor met één niveau afgewaardeerd. ; Inconsistentie: Geen . Indirect bewijs: Geen . Onderzoek uitgevoerd in de

Nederlandse eerste lijn. Patiënten passen in doelpopulatie. Daarom niet afgewaardeerd. ; Onnauwkeurigheid: Ernstig . Slechts

Tevredenheid
met de

behandeling 1

1 jaar

Relatief risico 1.84
(CI 95% 1.31 - 2.57)

Gebaseerd op data uit
356 bij patiënten 1

studies. (Randomized
controlled)

Opvolgingstijd 1 jaar

Difference: 294 meer per 1000

( CI 95% 109 meer - 550 meer )

350
per 1000

644
per 1000

Laag
door serieuze
risico op bias,
door serieuze

onnauwkeurigheid
2

Mogelijk is de groep
met MRI tevredener
dan de groep zonder

MRI.

Consult bij

orthopeed
1 jaar

Relatief risico 1.33
(CI 95% 0.98 - 1.79)

Gebaseerd op data uit
356 bij patiënten 1

studies. (Randomized
controlled)

Opvolgingstijd 1 jaar

Difference: 93 meer per 1000

( CI 95% 6 minder - 223 meer )

282
per 1000

374
per 1000

Laag
door serieuze
risico op bias,
door serieuze

onnauwkeurigheid
3

Mogelijk zijn er meer
verwijzingen in de

groep met MRI.

Pijn 4

1 jaar

Gemeten door: NRS
Schaal: 0-10 Lager

beter
Gebaseerd op data uit:

356 bij patiënten 1

studies. 5 (Randomized
controlled)

Opvolgingstijd 1 jaar

Difference: MD 0.2 lower
( CI 95% 0.54 lower - 0.14 higher )

1.7
punten (Gemiddelde)

1.6
punten (Gemiddelde) Redelijk

door serieuze

risico op bias 6

Er is waarschijnlijk geen
verschil tussen de

groepen.

Kniegerelateerde

functie
1 jaar

Gemeten door: Lysholm
Knee Scale

Schaal: 0-100 Hoger
beter

Gebaseerd op data uit:
356 bij patiënten 1

studies. 7 (Randomized
controlled)

Opvolgingstijd 1 jaar

Difference: MD 0.33 higher
( CI 95% 1.73 lower - 2.39 higher )

91.4
punten (Gemiddelde)

89.5
punten (Gemiddelde) Redelijk

door serieuze

risico op bias 8

Er is waarschijnlijk geen
verschil tussen de

groepen.

Generieke
kwaliteit van

leven
1 jaar

Gemeten door: EQ-5D
Schaal: -0.329-1 Hoger

beter
Gebaseerd op data uit:

356 bij patiënten 1

studies. 9 (Randomized
controlled)

Opvolgingstijd 1 jaar

Difference: MD 0 lower
( CI 95% 0.02 lower - 0.02 higher )

0.93
punten (Gemiddelde)

0.94
punten (Gemiddelde) Redelijk

door serieuze

risico op bias 10

Er is waarschijnlijk geen
verschil tussen de

groepen.
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weinig deelnemers en (dus) gebeurtenissen in elke groep. ; Publicatie bias: Geen .

3. Risico op bias: Ernstig . Blindering was niet mogelijk. Dit is een belangrijk punt, omdat veel uitkomstmaten subjectief zijn.

Daarom hiervoor met één niveau afgewaardeerd. ; Inconsistentie: Geen . De resultaten uit de DAMASK-trial zijn niet in lijn met

die uit de TACKLE-trial. Dit is mogelijk zo omdat de opzet van beide onderzoeken anders was. Hiervoor niet afgewaardeerd. ;

Indirect bewijs: Geen . Onderzoek uitgevoerd in de Nederlandse eerste lijn. Patiënten passen in doelpopulatie. Daarom niet

afgewaardeerd. ; Onnauwkeurigheid: Ernstig . De grens van klinisch relevant nadeel (RR=1.25) wordt overschreden. Er zijn

weinig gebeurtenissen en de resultaten zijn, vanwege verschillen in populatie, moeilijk te vergelijken met de DAMASK-trial. ;

Publicatie bias: Geen .

4. Numerical rating scale

5. Hoofdstudie [1]. Baseline/comparator estimate is taken from: Control arm of reference used for intervention above .

6. Risico op bias: Ernstig . Blindering was niet mogelijk. Dit is een belangrijk punt, omdat veel uitkomstmaten subjectief zijn.

Daarom hiervoor met één niveau afgewaardeerd. ; Inconsistentie: Geen . De resultaten komen in grote lijnen overeen met de

DAMASK-trial. Daarom niet afgewaardeerd. ; Indirect bewijs: Geen . Onderzoek uitgevoerd in de Nederlandse eerste lijn.

Patiënten passen in doelpopulatie. Daarom niet afgewaardeerd. ; Onnauwkeurigheid: Geen . De resultaten vallen geheel binnen

de marges van geen klinische relevant voor- of nadeel. In deze trial zijn er minder dan 200 deelnemers per groep, maar omdat de

resultaten overeenkomen met die van de DAMASK-trial, is hiervoor niet afgewaardeerd. ; Publicatie bias: Geen .

7. Hoofdstudie [1]. Baseline/comparator estimate is taken from: Control arm of reference used for intervention above .

8. Risico op bias: Ernstig . Blindering was niet mogelijk. Dit is een belangrijk punt, omdat veel uitkomstmaten subjectief zijn.

Daarom hiervoor met één niveau afgewaardeerd. ; Inconsistentie: Geen . De resultaten komen in grote lijnen overeen met de

DAMASK-trial. Daarom niet afgewaardeerd. ; Indirect bewijs: Geen . Onderzoek uitgevoerd in de Nederlandse eerste lijn.

Patiënten passen in doelpopulatie. Daarom niet afgewaardeerd. ; Onnauwkeurigheid: Geen . De resultaten vallen geheel binnen

de marges van geen klinische relevant voor- of nadeel. In deze trial zijn er minder dan 200 deelnemers per groep, maar omdat de

resultaten overeenkomen met die van de DAMASK-trial, is hiervoor niet afgewaardeerd. ; Publicatie bias: Geen .

9. Hoofdstudie [1]. Baseline/comparator estimate is taken from: Control arm of reference used for intervention above .

10. Risico op bias: Ernstig . Blindering was niet mogelijk. Dit is een belangrijk punt, omdat veel uitkomstmaten subjectief zijn.

Daarom hiervoor met één niveau afgewaardeerd. ; Inconsistentie: Geen . Indirect bewijs: Geen . Onderzoek uitgevoerd in de

Nederlandse eerste lijn. Patiënten passen in doelpopulatie. Daarom niet afgewaardeerd. ; Onnauwkeurigheid: Geen . De

resultaten vallen geheel binnen de marges van geen klinische relevant voor- of nadeel. Er waren minder dan 200 deelnemers in

elke groep. Omdat de resultaten in lijn zijn met de overige resultaten, versterkt dit het vertrouwen in deze schatting en is niet

voor onnauwkeurigheid afgewaardeerd. ; Publicatie bias: Geen .
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2 - Oefentherapie

Oefentherapie bestaat uit gerichte mobiliserende, stabiliserende, spierversterkende oefeningen en oefeningen en advies gericht op
houdingscorrectie en het verbeteren van bewegingsgewoonten. De therapie is gericht op het krijgen van inzicht in bewegingsklachten
en op verbetering van de spierkracht en neuromusculaire controle. Het doel is om het functioneren van een persoon te verbeteren,
zodat deze de activiteiten van het dagelijkse leven kan (blijven) uitvoeren. Oefentherapie wordt gegeven door oefentherapeuten Cesar
en Mensendieck en door fysiotherapeuten. Het is onbekend of oefentherapie na een knietrauma toegevoegde waarde heeft bij
vermoedelijk meniscus-, kruisband- of collateralebandletsel.

Methode
Er is 2 keer een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd (april 2018 en maart 2019) naar de vergelijking tussen wel en geen
oefentherapie bij traumatische knieklachten.

Zwak

Overweeg oefentherapie (in plaats van een afwachtend beleid) bij patiënten bij wie de traumatische knieklachten na 3-6 weken nog

steeds beperkingen opleveren in het dagelijks leven, bijvoorbeeld bij sport en werk.

Toelichting

• Doel: op een adequate manier omgaan met de beperking (voorkomen dat verkeerde compensatie bewegingen aangeleerd worden).
• Bespreek dat er weinig bekend is over de effectiviteit van oefentherapie.

Kerninformatie

Rationale

Er zijn geen grootschalige onderzoeken gedaan die een overtuigend positief effect van oefentherapie op kniefunctie bij traumatische
knieklachten (zonder operatie-indicatie) laten zien. Het (kleine) onderzoek bij voorstekruisbandletsel laat (ook) geen effect op de
kniefunctie zien. Wat wel naar voren kwam in het onderzoek is dat patiënten meer tevreden lijken zijn over het volgen van
oefentherapie dan wanneer er geen behandeling gestart wordt.

Voor- en nadelen

Ondanks het zeer kleine en onzekere effect van oefentherapie (in het beschreven onderzoek met pilates) op kniefunctie bij
voorstekruisbandletsel, lijken patiënten wel meer tevreden dan wanneer ze geen behandeling ontvangen (kwaliteit van bewijs:
zeer laag). Over mogelijke nadelige effecten van oefentherapie werd niet gerapporteerd in het onderzoek en deze zijn daarom
ook onzeker (kwaliteit van bewijs: zeer laag). Er is maar 1 onderzoek over 1 type oefentherapie bij 1 type knieletsel gevonden.
Er kan dus op basis van (literatuur)onderzoek geen stellige uitspraak gedaan worden over de voor- en nadelen van
oefentherapie bij traumatische knieklachten.

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies

Kwaliteit van bewijs

De kwaliteit van bewijs was zeer laag in verband met de afwijkende patiëntpopulatie (tweedelijns ziekenhuis Turkije ten
opzichte van eerste lijn Nederland) en het kleine patiëntenaantal.

Zeer laag

Waarden en voorkeuren

De werkgroep verwacht dat er variatie is in de manier waarop patiënten de (onzekere) voordelen van oefentherapie tegen de
(onzekere) nadelen afwegen. Er zullen patiënten zijn die actief bezig willen zijn met herstel en kiezen voor oefentherapie
vanwege een mogelijk maar onzeker effect en ondanks de onzekerheid over nadelige effecten. Zij lopen vast binnen het
dagelijks functioneren, bemerken beperkingen in werk en/of ervaren bewegingsangst. Andere patiënten laten de onzekerheid
van het effect en de kans op nadelen zwaarder wegen en wachten af.

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid

Middelen

De kosten van oefentherapie worden vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering. Als de patiënt deze niet heeft, komen de
kosten van oefentherapie voor rekening van de patiënt.

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie
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Vraagstelling/PICO

Populatie: Patiënten met traumatische knieklachten (zonder operatie-indicatie)

Interventie: Oefentherapie

Vergelijking

(comparison): Geen oefentherapie
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Uitkomst
Follow-up termijn

van absolute
effecten

Results and
measurements

Absolute effect estimates

Geen oefentherapie Oefentherapie

Certainty of
the Evidence
(dat het het

ware effect bij
de

doelpopulatie
weergeeft)

Samenvatting

1. Risico op bias: Ernstig . Onvoldoende blinding/ ontbreken van blinding van de deelnemers en personeel, waardoor mogelijk

prestatievertekening ontstaat ; Inconsistentie: Geen . Indirect bewijs: Ernstig . Verschillen tussen de doelgroep en de groep die

bestudeerd werd ; Onnauwkeurigheid: Zeer ernstig . Laag aantal patiënten (<100), Slechts data van een studie ; Publicatie bias:

Geen .

2. Hoofdstudie . Baseline/comparator estimate is taken from: Control arm of reference used for intervention above .

Supporting references: [4],

Patiënttevredenheid

Relatief risico 4.33

Gebaseerd op data uit
50 bij patiënten 1

studies. (Randomized
controlled)

Opvolgingstijd 12
weken

Difference: 769 meer per 1000

CI 95% 0 minder -

231
per 1000

1,000
per 1000

Zeer laag
Vanwege risico op

vertekening,
indirect bewijs en

ernstige
onnauwkeurigheid

1

We zijn onzeker over
het effect van

oefentherapie op de
patienttevredenheid

Kniefunctie

Gemeten door: Lysholm
Knee Scale

Schaal: 0-100 Hoger
beter

Gebaseerd op data
uit: 50 bij patiënten 1

studies. 2

(Randomized
controlled)

Opvolgingstijd 12
weken

Difference: MD 3.1 higher
( CI 95% 0 higher - 6.2 higher )

89.2
Nameting

(Gemiddelde)

86.1
Nameting

(Gemiddelde)

Zeer laag
Vanwege risico op

vertekening,
indirect bewijs en

ernstige
onnauwkeurigheid

3

We zijn onzeker over
het effect van

oefentherapie op de
kniefunctie

Kniefunctie

Gemeten door: Lysholm
Knee Scale

Schaal: 0-100 Hoger
beter

Gebaseerd op data
uit: 50 bij patiënten 1

studies. (Randomized
controlled)

Opvolgingstijd 12
weken

Difference: MD 2.1 higher
CI 95%

13.7
Mean difference

(Gemiddelde)

15.8
Mean difference

(Gemiddelde)

Zeer laag
Vanwege risico op

vertekening,
indirect bewijs en

ernstige
onnauwkeurigheid

4

We zijn onzeker over
het effect van

oefentherapie op de
kniefunctie

Kniefunctie

Gemeten door:

Cincinnati Knee
Rating

Schaal: 0-100 Hoger
beter

Gebaseerd op data
uit: 50 bij patiënten 1

studies. (Randomized
controlled)

Opvolgingstijd 12
weken

Difference: MD 4.1 higher
( CI 95% 1.9 lower - 10.1 higher )

83
Nameting

(Gemiddelde)

87.1
Nameting

(Gemiddelde)

Zeer laag
Vanwege risico op

vertekening,
indirect bewijs en

ernstige
onnauwkeurigheid

5

We zijn onzeker over
het effect van

oefentherapie op de
kniefunctie
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3 - Brace

Onder een brace wordt in dit detail de simpele vorm van een verstevigde bandage verstaan waarover de huisarts kan adviseren: een
uitwendig gedragen hulpmiddel dat de knie immobiliseert gedurende de eerste tijd na een traumatische knieklacht, met als doel
herstel van de immobilisatie en/of pijnreductie. Deze uitgangsvraag richt zich op patiënten met traumatische knieklachten zonder
operatie-indicatie.

Methode
Er is 2 keer een systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd (april 2018 en maart 2019) naar de vergelijking tussen wel en geen brace
bij traumatische knieklachten.

Zwakke Aanbeveling Tegen

Wees terughoudend in het adviseren van een brace. Bespreek de nadelen (onzekere effecten, kosten, gebruiksongemak zoals

zweten) en mogelijke voordelen (het ervaren van meer stabiliteit en (eventueel) minder pijn).

Toelichting
• Er zijn verschillende typen braces. In deze NHG-Standaard wordt een vrij verkrijgbare kniebandage/-strap bedoeld (in tegenstelling
tot bijvoorbeeld een semirigide aluminium brace met scharnieren die door een specialist moet worden aangemeten).
• Een vrij verkrijgbare kniebandage draagt bij aan comfort maar onvoldoende aan de stabiliteit.
• Adviseer om een brace niet langer dan 4 weken te gebruiken.

Kerninformatie

Voor- en nadelen

Het voordeel (vermindering instabiliteit) van een brace bij voorstekruisbandletsel is onzeker, en lijkt niet of nauwelijks aanwezig.
Over mogelijke nadelige effecten (gebruiksongemak (bijvoorbeeld zweten)) van braces werd niet gerapporteerd in het
onderzoek en deze zijn daarom ook onzeker (kwaliteit van bewijs: zeer laag). Er is maar 1 onderzoek over 1 type brace bij 1 type
knieletsel gevonden. Er kan dus op basis van (literatuur)onderzoek geen stellige uitspraak gedaan worden over een brace bij
traumatische knieklachten.
De werkgroep schat op basis van praktijkervaring in dat patiënten met collateraal- of kruisbandletsel die een brace gebruiken de
eerste 2 tot 4 weken (soms) minder pijn en meer stabiliteit zouden kunnen ervaren. Bij de overige knieletsels (contusie, distorsie,
meniscusletsel, patella luxatie) worden deze effecten niet verwacht.

Klein netto-voordeel, of niet of nauwelijks verschil tussen de interventies

Kwaliteit van bewijs

De algehele kwaliteit van bewijs was zeer laag vanwege kans op vertekening van de resultaten door gebrek aan blindering van
de patiënten, onderzoekers en behandelaars en vanwege onnauwkeurigheid van de resultaten door de kleine
onderzoekspopulatie.

Zeer laag

Waarden en voorkeuren

We verwachten dat een deel van de patiënten een brace zal willen gebruiken met de mogelijkheid van minder pijn en meer
stabiliteit. Deze vermeende voordelen van de brace wegen voor hen zwaarder dan de onzekerheid van de effecten. Een nadeel
kan zijn het gebruiksongemak, bijvoorbeeld zweten. Een ander deel van de patiënten zal geen brace willen gebruiken vanwege
de onzekerheid van zowel de voor- als nadelen.

Substantiële variatie verwacht of er is onzekerheid

Middelen

De kosten van een brace worden meestal niet vergoed en variëren afhankelijk van het type brace (van onder de €10 voor een
kniebandage/-strap tot over de €100 voor een semi-rigide aluminium brace met scharnieren. Deze wordt door een specialist
aangemeten, wat dus ook nog kosten van een consult met zich mee brengt).

Belangrijke issues of potentiële issues met de aanbevolen interventie

Aanvaardbaarheid Geen belangrijke issues met de aanbevolen interventie
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Rationale

Het effect van een brace bij kniebandletsel is op basis van de literatuur onzeker. De werkgroep schat op basis van praktijkervaring in
dat patienten die een brace gebruiken de eerste weken (soms) minder pijn en meer stabiliteit zouden kunnen ervaren door de
immobilisatie van het gewricht. De onzekerheid over de voor- en nadelen en de kosten die gepaard gaan met een brace zijn de
belangrijkste redenen voor de werkgroep om een zwakke aanbeveling tegen braces te formuleren.

Voor een deel van de patiënten is een brace (in de vorm van een kniebandage/-strap) een aanvaardbare behandeling die
makkelijk te verkrijgen is (bij drogist, sportzaak of online), voor andere patiënten zullen de kosten en het eventuele
gebruiksongemak (bijvoorbeeld zweten) niet opwegen tegen de onzekerheid over de voordelen.

Vraagstelling/PICO

Populatie: Patiënten met traumatische knieklachten (zonder operatie-indicatie)

Interventie: Brace

Vergelijking

(comparison): Geen brace

Uitkomst
Follow-up

termijn van
absolute
effecten

Results and
measurements

Absolute effect estimates

Geen brace Brace

Certainty of
the Evidence
(dat het het

ware effect bij
de

doelpopulatie
weergeeft)

Samenvatting

1. Risico op bias: Ernstig . Onvoldoende blinding/ ontbreken van blinding van de deelnemers en personeel, waardoor mogelijk

prestatievertekening ontstaat, Onvoldoende blinding/ ontbreken van uitkomstassessoren, waardoor mogelijk

detectievertekening ontstaat ; Inconsistentie: Geen . Indirect bewijs: Geen . Onnauwkeurigheid: Zeer ernstig . Laag aantal

patiënten (<100), Slechts data van een studie ; Publicatie bias: Geen .

2. Risico op bias: Ernstig . Onvoldoende blinding/ ontbreken van blinding van de deelnemers en personeel, waardoor mogelijk

prestatievertekening ontstaat, Onvoldoende blinding/ ontbreken van uitkomstassessoren, waardoor mogelijk

detectievertekening ontstaat, ; Inconsistentie: Geen . Indirect bewijs: Geen . Onnauwkeurigheid: Zeer ernstig . Laag aantal

patiënten (<100), Slechts data van een studie ; Publicatie bias: Geen .

Kniefunctie Gebaseerd op data uit
42 bij patiënten 1

studies.

Tijdens gebruik van de brace (week 1-12)
ervaren patiënten minder instabiliteit dan de
controlegroep. Dit verschil verdwijnt na 13

weken wanneer de brace minder wordt
gedragen. Er was geen verschil tussen de
groepen m.b.t. pijn, discomfort, lopen op

vlakke grond, traplopen of fysieke activiteit.
Er was geen verschil tussen de brace- en

controlegroep voor alle uitkomsten van de
Cincinnati Knee Score op elk testmoment

(data niet gepresenteerd).

Zeer laag
Vanwege risico op

vertekening en
ernstige

onnauwkeurigheid
1

We zijn onzeker over
het effect van een brace

op de subjectieve
beoordeling van de

kniefunctie

Spierkracht
quadriceps en

hamstrings
Gebaseerd op data uit

42 bij patiënten 1

studies.

Er waren geen verschillen tussen de brace-
en controlegroep voor quadriceps- en

hamstringskracht.

Zeer laag
Vanwege risico op

vertekening en
ernstige

onnauwkeurigheid
2

We zijn onzeker over
het effect van een brace

op de spierkracht van
quadriceps en

hamstrings
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