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Chapter XI
Summary

Good is not good when better is expected
(Vin Scully)
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Worldwide, hip arthroplasty is increasingly performed as treatment for end-stage 
osteoarthritis. The operation is one of the most successful procedures in the history 
of healthcare. Improvement of outcomes after these surgeries is not solely based 
on the theoretical advantages of this surgical procedure itself. Since the start of 
hip arthroplasty (1821) all modifications on the design of the prosthesis, including 
the development of new materials, the surgical approach, fixation techniques 
and bearing surfaces, were implemented because of their theoretical advantages. 
In the early 2000s, the worldwide popularity of metal-on-metal (MoM) total hip 
arthroplasty (THA), both large-head THA (LHMoM) and hip resurfacing (HRA) was at 
its peak. HRA had, at least in theory, various advantages compared to conventional 
stemmed THA with a metal-on-polyethylene (MoP) bearing, such as low volumetric 
wear, femoral heads with a large physiological diameter offering stability, near-
natural joint kinematics, a greater range of motion than THA with a small femoral 
head diameter, and preservation of the femoral bone, which would permit an 
easy revision if needed. The introduction of this thesis describes the history and 
development of hip arthroplasty from 1821 up to the early 2000s. Concerns about 
MoM hip arthroplasty have been raised since 2004 due to the reported high failure 
rates and the discovery that all patients with a MoM hip prosthesis have raised  
blood/serum metal ion concentrations of cobalt and chromium after implantation. 
These concentrations are used as a surrogate marker of in-vivo wear and are 
influenced by a variety of parameters, both patient-, implant- and surgery-related 
factors. The influence of physical activity (PA) is unknown, while in theory, the daily 
habitual PA of patients with a MoM hip arthroplasty could be associated with metal 
ion concentrations in blood. MoM hip arthroplasty was mainly offered to younger 
patients, who tend to have higher demands on functional outcomes. Outcome 
measures after THA can be assessed in multiple ways and by different judgements, 
i.e., by the clinician and by the patient, but disagreement between them was shown. 
Patient-reported outcome measures (PROMs) relate to the patients’ beliefs and 
experiences regarding their functional ability, while objective PA monitoring with 
the use of a wearable activity monitor (AM) proves what a patient actually does 
in activities of daily life. The introduction outlines the aims of this thesis and the 
research questions:

- What is the relation between objectively measured physical activity and blood 
metal ion concentrations in patients with a metal-on-metal hip arthroplasty?

- Are patients with an HRA physically more active than patients with a conventional 
stemmed THA?

- Is objectively measured physical activity associated with patient-reported 
physical activity?
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- Is the outcome of revision surgery after failed MoM hip arthroplasties worse than 
the outcome of revision after failed non-MoM hip arthroplasties?

- Are chronically raised metal ion concentrations in blood associated with systemic 
complaints?

In this thesis, PA in daily life was measured during the waking hours of four 
consecutive days using a commercially available AM with a 3‐axis accelerometer, 
gyroscope and magnetometer, attached to the leg. The relation between 
objectively measured PA and blood metal ion concentrations was described in 
chapter II. In a cohort-study (n=62), metal ion concentrations were determined 
using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), and habitual PA of 
subjects was measured in daily living with an AM. Subgroups with low cobalt ion 
concentrations (<40 nmol/L) and high cobalt ion concentrations (>40 nmol/L) were 
compared. The results showed that cobalt ion concentrations were highly elevated 
overall at follow-up after more than 6 years. None of the PA parameters showed any 
correlation with cobalt ion concentrations, and in addition, the subgroup analysis 
showed no significant differences in terms of PA. The daily step count in this study 
was comparable to that of healthy people of the same age, showing that this 
population with a MoM prosthesis is normally active and that MoM hip arthroplasty 
does not limit patients with regard to habitual walking activities.

A major concern in the first study was the heterogeneity of prostheses included 
and the follow-up since surgery.  An attempt was made to solve this issue in the 
next study, which is described in chapter III. In a more homogenous cohort 
(n=16) of patients with a unilateral HRA, PA and blood metal ion concentrations 
were determined at 10-year follow-up. The study aimed to uncover an important 
contributor that might previously have been overlooked. The cohort showed a wide 
range in cobalt ion concentrations. A significant and clinically meaningful correlation 
was found between higher cobalt ion concentrations and two distinct parameters 
of habitual PA: a higher number of sit-standtransfers (SST) and high‐intensity peaks. 
No significant association was found between cobalt ion concentrations and the 
habitual level of time spent walking, the total number of steps, or the percentage 
of time being active. It seems that metal ion concentrations are not or only slightly 
influenced by general habitual PA, such as normal walking. The only aspects of PA 
that matter are behavioral (many STT) and qualitative (high intensity, fast walking). 
For patients, it seems safe to engage in activities with low‐intensity peaks, such 
as walking or cycling without triggering critical wear or metal ion release, which 
enables them to achieve important general health benefits and quality of life.
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It can be expected that patients who received an HRA would be more physically 
active after surgery than patients who received a stemmed THA with a small-
diameter metal-on-polyethyelene (MoP) or ceramic-on-polyethylene (CoP) bearing. 
This expectation is based on multiple reasons: the theoretically better implant design 
features, which claim to support a more active lifestyle, the selection of patients 
for this particular implant (young and active), and the related patient expectations 
(high preoperative demands on postoperative activity). To objectify if patients with 
an HRA are more physically active, a study was performed as described in chapter 
IV: objective PA at long term follow-up (10-years) was determined in a cohort of 16 
HRA and 16 stemmed THA subjects matched for sex, age at surgery, follow-up since 
surgery, and BMI. Group characteristics did not differ statistically at baseline. Contrary 
to expectations, results showed that patients with a unilateral HRA were not more 
physically active. In the stemmed THA group, two factors established to be related 
with a less active lifestyle were higher: the median age (difference: ± 4 years) and 
BMI (difference: ± 3 kg/m2), but these differences were not statistically significant. 
HRA patients do not seem to be more physically active; both implant types enable 
the same level of PA, and activity levels depend on individual lifestyle rather than on 
implant type, at least at 10-year follow-up. Even well-reasoned theoretical advantages 
concerning functionality of any implant design require clinical validation and should 
not be assumed as an indication, especially at the risk of a potential disadvantage.

The reliability of PROMs can be hampered by their subjective nature, recall bias, 
ceiling effects, low response andcompletion rates or transcription errors, and by 
the fact that it is a time-consuming method. There is no hard evidence in current 
literature how objectively measured PA is related to patient-reported PA. Chapter 
V describes a study on the correlation of PROMs of general health (SF-36), disease-
specific outcome and physical function (HOOS-PS), joint-awareness (FJS-12) and self-
perceived activity levels (SQUASH) with objectively measured PA parameters. This 
study included the same cohort (n=32) that was also used in the study described in 
the previous chapter (IV). The main finding was that objectively measured PA levels 
(time walking, total time active, number of steps) did not show a correlation with 
the FJS-12 and SQUASH, but did show a significant correlation with the HOOS-PS 
and the physical functioning subscale of the SF-36. The correlations found were 
of moderate strength (Pearson’s r 0.40-0.59).The association between objectively 
measured PA and PROMs is limited: this study shows that PROMs are hardly affected 
by or do hardly capture levels and differences in objectively measured PA, which is 
a supposedly patient-centred outcome and a goal of THA. Objectively measured PA, 
assessed with a wearable AM, and PROMs should be considered complementary, 
and both should be used in clinical practice.
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Some literature suggested that the outcome of revision surgery in failed MoM 
hip arthoplasties is moderate, especially when revision was performed due to an 
adverse reaction to metal debris (ARMD). To determine whether this suggestion 
is valid, the preferred type of research is a large database study. National joint 
replacement registries are multi-centre databases comprising data on thousands 
of subjects and implants, which allows for identifying variables predictive of 
implant failure. The Dutch Arthroplasty Register (LROI) has a coverage of 100% and 
a completeness >95%. LROI data was used to determine the outcome of revision 
of a failed MoM hip arthroplasty and to compare this outcome to the outcome 
of revised failed non-MoM hip arthroplasties. Results are reported in Chapter VI. 
Records were excluded if the reason for index revision was infection. A total of 
3.478 records of revised implants were included, 873 of which were MoM-implants 
(25.1%). Over the course of follow-up, 12% of MoM implants were re-revised, at a 
median follow-up of 5 years. The re-revision rate of non-MoM THA was 14% at 
5-year follow-up. Statistically significant risk factors for re-revision of failed MoM 
implants were a periprosthetic fracture as reason for index revision (HR 1.98), a MoM 
articulation after the index revision (HR 2.48), and femoral-only revisions (HR 3.20). A 
symptomatic MoM bearing as reason for index revision (HR 0.53) was found to be a 
statistically significant factor for reducing the probability of re-revision. This success 
may have been helped by patient characteristics such as minimal bone loss and a 
good bone stock. Revision surgery in failed MoM hip arthroplasties has a high risk of 
re-revision, but this risk is comparable to and even lower than the risk of re-revision 
in non-MoM hip arthroplasties. Femoral-only revisions and MoM articulations 
post-revision should not be used in revision of a failed MoM hip arthroplasty. The 
outcomes of this study can behelpful in managing the expectations of patients and 
orthopaedic surgeons regarding the outcomes of re-revisions. 

After the implantation of a MoM hip arthroplasty, an increase is seen in metal ion 
levels in blood serum, which is due to the release of ions from the metal surface, 
directly and even more so during articulation, and to corrosion of the bearing 
surfaces. Patients should be identified prior to experiencing systemic symptoms, 
although it is unknown whether chronically raised metal ion concentrations are 
associated with systemic complaints. An increasingly described complication with 
severe systemic symptoms and sometimes even leading to mortality is cobalt 
intoxication. A chronically raised cobalt ion concentration may result in a variety 
of symptoms and lead to toxicity, which is known as ‘Prosthetic Hip-Associated 
Cobalt Toxicity (PHACT)’. The next study of this thesis aimed to elucidate whether 
symptoms are associated with cobalt ion concentrations in blood. Chapter VII 
described the outcomes of a systematic review of cobalt toxicity case reports to 
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identify the systematic symptoms described most frequently and to determine the 
toxicity threshold level of serum cobalt ion concentration. Of a total of 7645 identified 
references, 67 relevant reports were included describing 79 patients. Risk of bias was 
classified as low (Newcastle-Ottawa Scale; 98.5%, N = 66), and methodological quality 
was rated as good (Murad et al.; 76.1%, N = 51). A primary MoM bearing was used in 
38 cases (48%) and in 31 cases (39%), a metal component was used in the revision 
of a fractured ceramic component. Of all the described symptoms, most were seen 
in the sensory system (24%), followed by the cardiovascular system (22%) and the 
neurological system (19%). The calculated individual serum cobalt ion threshold for 
MoM was 123.7 (± 96.8) ppb and 1078.2 (± 1267.5) ppb for CoC bearings. Since many 
MoM bearings are still in situ, more PHACT cases can be expected. Unfortunately, the 
cobalt ion concentration varied widely between all reports, hence no clear toxicity 
threshold could be extracted from these case studies. 

Chapter VIII describes a cohort study (n=62) investigating the self-reported 
systemic complaints of patients with a MoM hip arthroplasty at different cobalt ion 
concentration thresholds (120, 170 or 220 nmol/L). The results demonstrated that 
ocular-vestibular symptoms were more common in high cobalt ion concentration 
groups for the three threshold levels tested and that the prevalence increased at 
higher threshold values. This finding suggests a correlation between cobalt ion 
concentration and symptom prevalence. With regard to proactively requested, 
self-reported symptoms, the threshold at which effects may be present could 
be lower than the cobalt ion concentration values that are currently applied in 
clinical follow-up.

Chapter IX (general discussion) discussed the main findings of this PhD-thesis in a 
broader perspective. Clinical implications and suggestions for further research are 
described. Chapter X on valorisation describes how the knowledge acquired in the 
research for this thesis can be made available for economic and social utilization.

Final remarks
This thesis showed the possibilities of using wearable physical activity monitors 
in the daily practice of patients with a hip arthroplasty. The use of wearable 
activity monitors in the present research demonstrated that moderate habitual 
physical activity, such as normal walking, only slightly influences serum metal 
ion concentrations (as an indirect measure of wear). On the other hand, higher 
serum metal ion concentrations were associated with a higher number of sit-stand 
transfers (SST) and high‐intensity peaks in patients with a metal-on-metal hip 
arthroplasty. Despite the subjective nature of patient-reported outcomes, their 
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potential value in current practice is shown, for example in determining systemic 
complaints due to chronically raised cobalt ion concentrations. Theoretically better 
implant design features are not necessarily also superior in practice. For all new 
types of implants, a phased evidence-based introduction is highly mandatory. This 
advice also applies to new designs of HRA: thorough clinical research should be 
performed, especially concerning objectively measured physical activity, both pre- 
and postoperatively, in patients with these new designs of HRA in comparison with 
conventional stemmed THA. In this way, the theoretical advantages of HRA could be 
determined on objective grounds.





Chapter XII
Samenvatting

If you fail to prepare, you’re prepared to fail
(Matt Biondi)
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Een totale heup prothese (THP) wordt wereldwijd in toenemende mate geplaatst, 
voornamelijk als behandeling voor het eindstadium van artrose. De operatie wordt 
beschouwd als één van de meest succesvolle in de historie van de gezondheidszorg. 
Sinds het begin van chirurgische ingrepen aan het heupgewricht (1821) zijn er vele 
modificaties gedaan aan de procedure: de ontwikkeling van nieuwe materialen, 
de chirurgische benadering, de fixatie technieken en de articulerende contact 
oppervlakten. De populariteit van metaal-op-metaal (MoM) heupprothesen was 
op zijn top begin 2000, zowel voor de grote-kop MoM THP, Large Head Metal on 
Metal (LHMoM), als voor de heup resurfacing artroplastiek (HRA). De HRA had 
vergeleken met de conventionele gesteelde THP met een metaal-op-polyethyleen 
(MoP) articulerend contact oppervlak verschillende theoretische voordelen: minder 
slijtage, meer stabiliteit, een natuurlijkere gewrichtskinematica en een groter 
bewegingsbereik vergeleken met een THP met een kleine heupkop. Indien nodig 
zou een revisie gemakkelijker zijn en de resultaten beter omdat het proximale femur 
grotendeels behouden blijft bij een resurfacing heup artroplastiek.

De introductie van dit proefschrift beschrijft de historische ontwikkelingen van het 
kunstheupgewricht sinds 1821 tot het begin van de jaren 2000. In 2004 ontstond 
bezorgdheid over de MoM prothesen vanwege het hoge faal percentage. Daarnaast 
vond men dat patiënten met een MoM prothese verhoogde metaalconcentraties 
in het bloed hadden. Deze bloedwaarden kunnen gebruikt worden om de mate 
van slijtage van de metaal oppervlakten aan te tonen. Zij worden beïnvloed door 
verschillende factoren: de patiënt, het implantaat en de operatietechniek. In theorie 
bestaat er een directe relatie tussen de dagelijkse fysieke activiteiten van patiënten 
met een MoM heupprothese en de hoogte van de metaalconcentraties in het bloed. 
Deze theorie is tot op heden echter niet bevestigd. Vooral bij jongere patiënten 
werd een MoM heupprothese aangeboden, die op hun beurt hoge verwachtingen 
hadden op het gebied van functionele uitkomsten. Deze uitkomsten na een THP 
kunnen zowel door de dokter als door de patiënt worden beoordeeld. Zij verschillen 
echter vaak in hun beoordelingen van elkaar. Hierbij kan gebruik worden gemaakt 
van vragenlijsten en van meetinstrumenten die activiteiten registreren. Patiënt 
gerapporteerde uitkomstmaten met vragenlijsten (Patient Reported Outcome 
Measures, PROMs) hebben betrekking op de ervaring van de patiënt en zijn of haar 
functionele mogelijkheden. De monitoring van de fysieke activiteit (FA) van een 
patiënt door gebruik van een (draagbare) activiteitenmonitor (AM) registreert wat 
een patiënt daadwerkelijk doet qua activiteiten in het dagelijks leven. In Hoofdstuk 
I worden de doelstellingen en de onderzoeksvragen van dit proefschrift besproken:
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- Wat is de relatie tussen objectief gemeten fysieke activiteit en metaal 
concentraties in het bloed, bij patiënten met een metaal-op-metaal 
heupprothese?

- Zijn patiënten met een resurfacing heup artroplastiek fysiek actiever in 
vergelijking met patiënten met een conventionele totale heup prothese?

- Is objectief gemeten fysieke activiteit van patiënten met een heupprothese 
in overeenstemming met de uitkomsten van patiënt gerapporteerde fysieke 
activiteit?

- Is de uitkomst van revisie chirurgie bij patiënten met een gefaalde MoM 
heupprothese slechter in vergelijking met revisie chirurgie bij een gefaalde niet-
MoM heupprothese?

- Zijn chronisch verhoogde metaal concentraties in het bloed als gevolg van een 
MoM heupprothese geassocieerd met systemische klachten?

Voor dit proefschrift werd gebruik gemaakt van een commercieel verkrijgbare 
activiteitenmonitor met een versnellingsmeter, gyroscoop en magnetometer 
in drie richtingen (X-, Y- en Z-as). De AM werd op het been geplakt om de FA 
gedurende vier dagen te meten. De relatie tussen objectief gemeten fysieke 
activiteit en de metaalconcentraties in het bloed bij patiënten met een MoM 
heupprothese zijn beschreven in hoofdstuk II. In een cohort studie (n=62) werden 
de metaalconcentraties in het bloed bepaald middels ‘inductively coupled plasma 
mass spectrometry (ICP-MS)’en de dagelijkse fysieke activiteit met behulp van 
de activiteitenmonitor. De resultaten toonden aan dat de gemiddelde kobalt 
concentraties fors verhoogd waren, ook na meer dan 6 jaar postoperatief. Een 
subgroep analyse werd verricht tussen een groep met lage kobalt concentraties in 
het bloed (<40 nmol/L) en een groep met hoge kobalt concentraties (>40 nmol/l). 
Geen enkele van de fysieke activiteiten parameters toonde een correlatie met de 
kobaltconcentraties. Ook de subgroep analyse toonde geen significante verschillen 
tussen de groepen aan. Het gemiddeld aantal stappen per dag van de patiënten 
in deze studie was vergelijkbaar met gezonde proefpersonen van dezelfde leeftijd. 
Dit duidt op een normaal activiteitniveau van de patiënten populatie in deze 
studie. Tevens voelen patiënten met een MoM heupprothese zich niet beperkt in 
dagelijkse fysieke activiteiten. Een belangrijke beperking van deze studie was dat 
deze werd uitgevoerd met een heterogene patiënten populatie. Patiënten met 
zowel een unilaterale en/of bilaterale prothese maar ook met beide typen MoM 
heupprothesen (HRA en/of LHMoM) werden geïncludeerd.
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In een volgende studie werd getracht om deze heterogeniteit er uit te filteren, de 
resultaten worden beschreven in Hoofdstuk III. Een meer homogeen cohort (n=16) 
van patiënten met een unilaterale HRA 10 jaar postoperatief werd samengesteld. 
De fysieke activiteit werd gemeten en de kobalt concentratie in het bloed werd 
bepaald op de eerste dag. Het doel van deze studie was om fysieke activiteit als een 
belangrijke verklaring te vinden voor verhoogde kobalt concentraties. Er was sprake 
van een grote spreiding in de kobalt concentraties van de patiënten. Er werd een 
significante correlatie gevonden tussen de kobalt concentraties en verschillende 
parameters van dagelijkse fysieke activiteit (aantal zit-sta-transfers en hoge-
intensiteit pieken). Er werden geen statistisch significante verbanden gevonden 
tussen kobalt concentraties en de dagelijkse tijd besteed aan wandelen, het totaal 
aantal stappen en het totaal percentage van de tijd dat men fysiek actief was. Het 
lijkt erop dat de kwantitatieve algemene dagelijkse activiteiten, zoals normaal 
wandelen, de kobalt concentraties niet of slechts in geringe mate beïnvloeden. 
Vooral kwalitatieve aspecten van de activiteiten (hoge intensiteit, snel wandelen, 
veel zit-sta transfers) lijken invloed te hebben op de kobalt concentraties. Het lijkt 
veilig voor patiënten met een MoM heupprothese om te participeren in activiteiten 
met een lage intensiteit, zoals wandelen en fietsen. Hierdoor ontstaat geen ernstige 
slijtage van de articulerende contact oppervlakten en worden er geen hoge 
metaalconcentraties veroorzaakt.

Om meerdere redenen is het logisch om te veronderstellen dat patiënten met een 
HRA meer fysieke activiteit vertonen dan patiënten met een conventioneel gesteelde 
THP met een metaal-op-polyethyleen (MoP) of keramisch-op-polyethyleen (CoP) 
articulerende contact oppervlakten: op basis van het theoretische veronderstelde 
betere design van de HRA werd de mogelijkheid van een actievere levensstijl 
gepromoot. Hierdoor was de selectie van patiënten voor dit type implantaat (jong 
en actief ) en van hun verwachtingen (hoge preoperatieve verwachtingen van de 
postoperatieve activiteit) anders dan bij een conventionele gesteelde THP. Of 
patiënten met een HRA daadwerkelijk fysiek actiever waren werd onderzocht. Deze 
studie wordt beschreven in hoofdstuk IV van dit proefschrift: de objectieve fysieke 
activiteit na een lange termijn follow-up (10 jaar) werd bepaald voor een geslacht-, 
leeftijd bij operatie-, follow-up sinds operatie-, en BMI- vergelijkbaar cohort van 
HRA patiënten en van patiënten met een conventionele gesteelde THP. De groepen 
waren homogeen, er waren geen statistisch significante verschillen tussen de 
groepen bij aanvang van de studie. In tegenstelling tot de verwachtingen bleken de 
patiënten met een HRA niet fysiek actiever te zijn. Patiënten vertonen vergelijkbare 
fysieke activiteiten onafhankelijk van het type implantaat. De mate van fysieke 
activiteit lijkt meer afhankelijk te zijn van de individuele levensstijl dan van het 
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type prothese, tenminste 10-jaar na de operatie. Dit laat nog eens zien dat zelfs 
goed onderbouwde theoretische voordelen van een implantaat klinische validatie 
vereisen en niet zondermeer als voordeel mogen worden beschouwd.

De validiteit van PROMs is beperkt door het subjectieve karakter, verstoring 
van de resultaten omdat patiënten zich bepaalde zaken anders herinneren 
dan de manier waarop ze in werkelijkheid gebeurt zijn, plafondeffecten, de 
tijdrovende methodologie, het lage respons- en voltooiing percentage en/
of transcriptiefouten. Tot op heden was er geen literatuur beschikbaar die 
objectief gemeten fysieke activiteit relateert aan patiënt gerapporteerde fysieke 
activiteit. In Hoofdstuk V wordt een studie beschreven waarin PROMs ten aanzien 
van de algemene gezondheid (SF-36), de ziektespecifieke uitkomsten en het 
fysiek functioneren (HOOS-PS), het gewrichtsbewustzijn (FJS-12) en het zelf-
waargenomen activiteitenniveau (SQUASH) worden gecorreleerd aan objectief 
gemeten activiteiten. Dit patiëntencohort (n=32) werd ook gebruikt in het vorige 
hoofdstuk (IV). De belangrijkste bevinding van deze studie was dat verschillende 
objectief gemeten fysieke activiteit parameters (wandeltijd, totale actieve tijd en 
het aantal stappen per dag) geen correlatie toonden met de FJS-12 en de SQUASH. 
Er werd wel een statistisch significante correlatie gevonden met de HOOS-PS en de 
subschaal ‘fysiek functioneren’ van de SF-36. De gevonden correlaties waren van 
matige sterkte (Pearson’s r 0.40-0.59). Deze studie liet zien dat PROMs nauwelijks 
overeenkomen met de objectief gemeten fysieke activiteit. De objectief gemeten 
fysieke activiteit, bijvoorbeeld door middel van een draagbare activiteitenmonitor, 
en PROMs moeten als complementair worden beschouwd en kunnen beide een rol 
spelen in de klinische praktijk.

In de literatuur wordt gesuggereerd dat de uitkomsten van revisie chirurgie van 
een gefaalde MoM heupprothese matig is, in het bijzonder wanneer de revisie is 
uitgevoerd in verband met locale reacties op metaalpartikels, ‘adverse reactions 
to metal debris’ (ARMD). Door middel van grote database studies kunnen deze 
suggesties onderzocht worden. Nationale registers voor gewrichtsvervanging 
zijn multicenter databases met gegevens van duizenden patiënten. Dit maakt het 
mogelijk om variabelen te identificeren die een voorspellende waarde kunnen 
hebben voor het falen van een implantaat. De Nederlandse Landelijke Registratie 
Orthopedische Implantaten (LROI) van de Nederlandse Orthopedische Vereniging 
(NOV) heeft een dekking van 100% en een volledigheid van >95%. LROI-gegevens 
werden gebruikt om de resultaten van revisies van MoM heupprothesen te 
vergelijken met revisies van niet-MoM heupprothesen. De resultaten van deze 
studie worden gerapporteerd in hoofdstuk VI. Alle eerste revisie ingrepen die 
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werden uitgevoerd in verband met een infectie, werden geëxcludeerd voor dit 
onderzoek. In totaal werden 3.478 gereviseerde heupimplantaten onderzocht, 
waarvan 873 (25.1%) MoM-implantaten. Gedurende de follow-up onderging 12% 
van de primaire MoM-implantaten  een re-revisie, dit bleek 14% te zijn voor de niet-
MoM prothesen, bij een mediane follow-up duur van 5 jaar. Het regressiemodel 
liet zien dat voor MoM-implantaten een periprothetische fractuur als reden voor 
de eerste revisie (hazard ratio (HR)1.98), een MoM-articulatie na de eerste revisie 
(HR 2.48) en een partiële revisie van de steel (HR 3.20) statistisch significante 
risicofactoren waren voor een re-revisie. Een symptomatische MoM heupprothese, 
zonder aanwijzingen voor een fractuur of loslating, als reden voor de eerste revisie 
(HR 0.53) bleek een statistisch significante verkleinende factor voor de kans op re-
revisie. De uitkomsten wijzen op een degelijke chirurgische ervaring in Nederland 
voor dit soort revisies, mogelijk bijgedragen door patiëntkenmerken zoals 
minimaal botverlies en een goede botvoorraad. Revisiechirurgie bij gefaalde MoM 
heupprothesen heeft een hoog risico op re-revisies, maar dit is vergelijkbaar met 
de uitkomst van revisies bij niet-MoM heupprothesen. Een partiële revisie van de 
steel en een MoM-articulatie na de eerste revisie laten slechte resultaten zien in 
de chirurgische behandeling van een gefaalde MoM heupprothese. De resultaten 
van deze studie kunnen bruikbaar zijn bij het managen van de verwachtingen van 
patiënten en orthopedisch chirurgen. 

Na de implantatie van een MoM heupprothese wordt bij patiënten een stijging 
gezien in metaal concentraties in het bloed en serum door directe afgifte van het 
metalen oppervlak. Kobalt intoxicatie is een steeds vaker beschreven complicatie 
met potentieel ernstige symptomen, mogelijk met de dood tot gevolg. Idealiter 
zouden patiënten voordat een intoxicatie ontstaat al geïdentificeerd zijn. Het 
is echter onduidelijk of en hoe chronisch verhoogde metaal concentraties 
geassocieerd zijn met systemische afwijkingen en symptomen. Deze 
symptomatologie kan leiden tot een beeld dat bekend is als ‘Prosthetic Hip-
Associated Cobalt Toxicity (PHACT)’. Welke symptomen geassocieerd zijn met 
kobalt concentraties in het bloed, werd onderzocht in Hoofdstuk VII. Dit hoofdstuk 
beschrijft een systematische review van case reports betreffende kobalt intoxicaties 
om te bepalen welke systemische klachten het meest voorkomen. Aanvullend 
doel was om een kobalt drempelwaarde te bepalen waarboven klachten ontstaan. 
In totaal werden 7.645 referenties gevonden waarvan er 67 overbleven na 
exclusie. Deze artikelen beschreven gezamenlijk 79 patiënten. Het risico op een 
systematische fout in onder meer de analyse, de resultaten of de conclusies van een 
onderzoek werd in deze analyse als laag geclassificeerd (Newcastle-Ottawa Scale; 
98.5%, N = 66), bij een goede methodologische kwaliteit (Murad et al.; 76.1%, N = 
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51). Een primaire MoM articulatie werd in 38 (48%) patiënten gebruikt, bij 31 (39%) 
patiënten werd een metalen component gebruikt bij de revisie van een gebroken 
keramische component. De oorsprong van de meeste symptomen lag in het 
sensorische systeem (n=77, 24%), gevolgd door het cardiovasculaire(n=71, 22%) 
en neurologische systeem (n=62, 19%). De berekende individuele drempelwaarde 
voor MoM prothesen was 123.7 (± 96.8) parts per billion (ppb) en 1078.2 (± 
1267.5) ppb voor CoC-contact oppervlakten. Omdat er nog vele patiënten met 
een MoM heupprothese zijn, kunnen er in de toekomst meer patiënten met kobalt 
gerelateerde systemische klachten verwacht worden. De drempelwaarde van 
kobalt, waarbij klachten zich gaan manifesteren, kon niet worden bepaald door de 
sterke spreiding van de beschreven concentraties. 

Aanvullend op de systematische review wordt in hoofdstuk VIII een cohort studie 
(n=62) beschreven naar de zelfgerapporteerde systemische klachten bij patiënten 
met een MoM heupprothese. Het optreden van deze symptomen werd bepaald bij 
verschillende drempelwaarden van kobalt in het bloed (120, 170 of 220 nmol/L). 
De resultaten toonden aan dat oculo-vestibulaire symptomen vaker voorkwamen 
in de groepen met een hoge kobalt concentratie en met toenemende prevalentie 
voor hogere drempelwaarden. Dit is een aanwijzing voor de correlatie tussen kobalt 
concentratie en symptoomprevalentie. Met betrekking tot proactief onderzochte, 
zelfgerapporteerde symptomen zou de drempelwaarde waarbij klachten aanwezig 
zijn, lager kunnen zijn dan de waarden die momenteel worden gehanteerd tijdens 
de klinische follow-up.

In Hoofdstuk IX (general discussion) worden de belangrijkste bevindingen van 
dit proefschrift in een breder perspectief besproken. Klinische implicaties en 
suggesties voor verder onderzoek komen hier aan bod. Hoofdstuk X (valorisation) 
beschrijft hoe de kennis opgedaan in dit proefschrift toegepast kan worden in de 
maatschappij. 

Dit proefschrift beschrijft een mogelijkheid voor het gebruik van draagbare fysieke 
activiteitenmonitoren in de dagelijkse praktijk. Algemene dagelijkse activiteit, zoals 
lopen, heeft slechts een geringe invloed op metaal concentraties in het bloed bij 
patiënten met een metaal-op-metaal heupprothese. Anderzijds zijn kwalitatieve 
aspecten van fysieke activiteit wel van belang bij deze patiënten. De subjectieve aard 
van patiënt gerapporteerde uitkomsten wordt geschetst, maar hun waarde wordt 
ook getoond in de huidige praktijk, bijvoorbeeld bij het vaststellen van systemische 
klachten als gevolg van chronisch verhoogde kobalt concentraties. Een theoretisch 
onderbouwt beter ontwerp van een implantaat is niet per definitie beter in de 
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praktijk. Een gefaseerde, op bewijs gebaseerde introductie is van groot belang voor 
alle nieuwe implantaten. Dit geldt ook voor nieuwe ontwerpen van de resurfacing 
artroplastiek. Ethisch en methodologisch onderbouwd klinisch onderzoek moet 
worden uitgevoerd bij patiënten met deze nieuwe implantaten. Met betrekking tot 
objectief gemeten fysieke activiteit zou het de voorkeur hebben om patiënten met 
nieuw ontwikkelde gewrichtsprothesen zowel pre- en postoperatief te monitoren. 
Op deze manier kunnen de theoretische voordelen objectieve gronden worden 
bepaald.


