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Nederlandse Samenvatting 
Van de wereldwijde populatie ervaart 80% ooit lage rugpijn in zijn of haar leven. Lage 

rugpijn is dan ook de voornaamste oorzaak dat mensen een fysieke beperking ervaren in hun 
leven. Omdat lage rugpijn ook een grote sociale en economische impact heeft, wordt het 
beschouwd als een van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen wereldwijd. Wanneer 
conservatieve behandelmethodes zoals fysiotherapie, het dragen van een brace, en 
pijnmedicatie de symptomen van lage rugpijn niet kunnen verhelpen, kan een operatieve 
ingreep genaamd ‘spinale fusie’ uitkomst bieden. Het doel van de spinale fusie is om de 
wervels in de pijnregio aan elkaar vast te zetten (te fuseren) om zo de wervelkolom te 
stabiliseren. 

Het fuseren van twee wervels kan via de wervellichamen (interbody fusie), of via een 
instrumentatie raamwerk. Implantaten (genaamd kooien) gevuld met stukjes bottransplantaat 
worden in de tussenwervelschijfruimte geplaatst om een interbody fusie te stimuleren, terwijl 
een pedikel schroef-staaf constructie vaak wordt gebruikt voor de fusie van twee wervels via 
een instrumentatie raamwerk. Tijdens een posterieure lumbale interbody fusie (PLIF) worden 
deze twee normaliter gecombineerd. Voor succes op de lange termijn is het belangrijk dat er 
nieuw bot wordt gevormd, door en rondom de kooi, zodat de twee aangrenzende wervels aan 
elkaar vastgroeien (een fusie). Tot 20% van de lumbale interbody fusie (LIF) operaties 
resulteren echter niet in een daadwerkelijke fusie. De afwezigheid van een fusie zorgt niet 
per definitie voor problemen maar verkleint de kans op een goed klinisch resultaat.  

Dit proefschrift beschreef de biomechanische en biologische gevolgen van 
fusieoperaties en behandelde verschillende disciplines die kunnen worden toegepast om de 
klinische betekenis van bestaande en nieuwe technologieën te evalueren. Omdat de 
verwachting was dat de nieuwe technologieën voornamelijk vroeg na de operatie een 
belangrijk effect zouden kunnen bewerkstelligen, richtte dit proefschrift zich vooral op de 
periode kort na de fusieoperatie. 

 
Na een inleiding (Chapter 1) over de basisprincipes van de wervelkolom, de klinische 

achtergrond van fusieoperaties, en verschillende materialen die gebruikt worden bij 
fusieoperaties, werden de resultaten van een systematisch literatuuronderzoek gepresenteerd 
in Chapter 2. Hierin werd gevonden dat vroeg na de fusieoperatie er een grote spreiding zit 
in het percentage patiënten dat een succesvolle fusie bereikt. Dit toonde aan dat er grote 
voordelen behaald kunnen worden door de vroege fusiecondities te verbeteren. Tevens werd 
gesuggereerd dat de kans op complicaties verminderd kan worden wanneer de tijd tussen 
operatie en het bereiken van de fusie ingekort kan worden. 

Wanneer meerdere spinale segmenten gefuseerd worden met pedikel schroef-staaf 
constructies kunnen er aanzienlijke afwijkingen ontstaan tussen staaf en schroefhoofd, zelfs 
na handmatige correcties van de staaf. In Chapter 3 werd door middel van een patiënt 
specifiek eindige elementen model voorspeld wat de consequentie is van het corrigeren van 
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deze afwijking door schroefhoofd en staaf naar elkaar toe te trekken. We concludeerden dat 
een correctie van een dergelijke afwijking kan resulteren in hoge krachten op de schroeven 
die tot uittrekking van de schroef zouden kunnen leiden. Daarnaast kan de correctie leiden 
tot hoge weefselrekken in het geopereerde segment en in aangrenzende segmenten.  

Snelle ontwikkelingen in het 3D printen van metalen hebben de productie van poreuze 
titanium fusiekooien mogelijk gemaakt. Deze poreuze titanium fusiekooien kunnen 
biomechanisch geoptimaliseerd zijn zoals bijvoorbeeld de ‘trussed’ titanium kooien. Door 
gebruik te maken van vier patiënt specifieke eindige elementen modellen in Chapter 4, 
hebben we de grootte en verdeling van lokale rekpatronen op de oppervlakte van deze 
‘trussed’ titanium kooien kunnen voorspellen onder fysiologische belastingcondities en 
hebben we bepaald hoe deze rekpatronen afhingen van patiënt specifieke factoren. Er werd 
aangetoond dat de rekpatronen op de oppervlakte van de kooi erg vergelijkbaar waren tussen 
de verschillende patiënten, wat suggereert dat het ontwerp van de ‘trussed’ titanium kooi vrij 
robuust is vanuit mechanobiologisch perspectief. De rekken op de oppervlakte van de kooi, 
onder fysiologische belastingcondities, bleken een grootte te hebben die gerelateerd is met 
het onderhouden van bothomeostase en het stimuleren van botformatie.  

De in vivo performance van de ‘trussed’ titanium kooien werd geanalyseerd in Chapter 
5. De vroege bot ingroei en segmentale stabiliteit tijdens consolidatie van LIF werd 
gekwantificeerd voor ‘trussed’ titanium kooien en vergeleken met die voor polyether ether 
ketone (PEEK) kooien. Tussen de twee kooi types werd een ander mechanisme van bot 
ingroei en aanhechting gevonden. Op basis van de verschillen in ontwikkeling van fusie, 
veronderstellen we dat de ‘trussed’ titanium kooien verhoogde vroege segmentale stabiliteit 
kunnen faciliteren door directe integratie van bot en kooi op de wervel-kooi interface zonder 
dat er een volledige bot brug door de kooi heen aanwezig hoeft te zijn. Wanneer een 
verhoogde stabilisatie van het segment inderdaad bereikt kan worden zonder dat er een 
complete bot brug gevormd dient te worden, kan het tijdsvenster dat een segment kwetsbaar 
is voor instabiliteit-gerelateerde complicaties verkort worden.  

Chapter 6 was opgezet om de in vivo effectiviteit en veiligheid van een synthetische 
bottransplantaatvervanger (P-15L) te beoordelen en om de prestaties van P-15L te 
vergelijken met het autologe iliac crest bottransplantaat voor LIF. P-15L bleek effectief en 
vellig te zijn voor LIF. In vergelijking met het autologe iliac crest bottransplantaat, leek P-
15L de botvorming en modellering te versnellen maar op de lange termijn waren de 
fusieresultaten vergelijkbaar. Introductie van P-15L in de kliniek als vervanger voor autologe 
iliac crest bottransplantaten kan besparing van de iliac crest mogelijk maken waardoor de 
patiënt een pijnlijke ingreep bespaard blijft bespaard blijft.  

Om een beter inzicht te krijgen in het consolidatieproces van LIF, kwantificeerde we in 
Chapter 7 de veranderingen in het lokale botmetabolisme vroeg na een LIF operatie met 
behulp van 18F natrium fluoride (18F-NaF) positron emissie tomografie/computer tomografie 
(PET/CT) in een schapenmodel. Na een LIF operatie bleek er eerst een snelle toename van 
het botmetabolisme te zijn in de vertebrale eindplaten die zich naar het midden van de 
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interbody ruimte ontwikkelde. Nu het lokale botmetabolisme tijdens gezonde consolidatie 
van spinale fusie bekend is, kan in de toekomst de identificatie van verminderde fusievorming 
vroeg na de LIF operatie wellicht mogelijk zijn met behulp van 18F-NaF PET/CT scanning. 

Chapter 8 gaf een overzicht van de belangrijkste bevindingen en implicaties, 
toekomstperspectieven, en conclusies van dit proefschrift.  

 
Concluderend presenteerde dit proefschrift nieuwe inzichten over het belang van de 

progressie van fusie vroeg na de operatie en werd gesuggereerd hoe deze vroege fusie 
resultaten verbeterd zouden kunnen worden met biomechanisch geoptimaliseerde kooien en 
synthetische bottransplantaatvervangers. Of het gebruik van deze nieuwe technologieën 
inderdaad zal resulteren in verbeterede vroege fusie met succesvollere klinische resultaten en 
minder complicaties, vereist verder klinisch onderzoek.  
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English summary 
With an extreme high lifetime prevalence of 80%, low back pain (LBP) is globally the 

primary cause of years lived with disability. LBP has been suggested as one of the leading 
global public health problems as LBP is not only a healthcare but also a major social and 
economic problem. When conservative treatments like physiotherapy, bracing, and pain 
medication cannot resolve LBP symptoms, spinal fusion surgery can be applied as operative 
treatment for a broad range of spinal disorders. This surgery aims to stabilize the spinal 
column by fixing vertebrae in the affected region together. 

Fusion of two vertebrae might be performed via their vertebral bodies (interbody 
fusion), or via an instrumentation framework. Cages impacted with bone graft material are 
routinely inserted into the intervertebral space to induce interbody fusion, whereas pedicle 
screw-rod constructs are often used for fusion via an instrumentation framework. With 
posterior lumbar interbody fusion (PLIF) these two are combined. For long-term success, 
PLIF treatments rely on new bone formation that unites the adjacent vertebrae through the 
interbody cage. However, up to 20% of the lumbar interbody fusion (LIF) surgeries do not 
result in a bony union. Non-unions are not symptomatic by definition but are generally 
associated with inferior clinical outcome. 

This thesis addressed biomechanical and biological consequences of fusion surgery and 
demonstrated several disciplines that can be utilized for evaluating the clinical significance 
of existing and novel technologies. The impact of these technologies, on spinal fusion 
treatment, was hypothesized to be most pronounced early after surgery. Therefore, this thesis 
mainly focused on the period early after fusion surgery. 

 
After an introduction (Chapter 1) about the basics of the spine, clinical background of 

fusion surgeries, and different devices used in fusion surgeries, the results of a systematic 
literature review were presented in Chapter 2. It was demonstrated that early after fusion 
surgery there was a large variation in fusion rates, which highlighted that major advantages 
might be gained by enhancing short-term fusion conditions. By shortening the time window 
from surgery to stable union of the vertebrae, non-union related complications were 
suggested to be reduced. 

 When fusing multiple spinal segments by means of pedicle screw and rod constructs, 
significant residual mismatches between rod and screw head may exist, even after manual 
contouring. In Chapter 3 the consequence of forcefully reducing such mismatches was 
predicted using a patient-specific finite element (FE) model. We concluded that correction of 
misalignments could result in high forces at the screws consistent with those reported to cause 
screw pullout, and may cause high tissue strains in adjacent and downstream spinal segments.  

Rapid evolvements in metal additive manufacturing techniques have enabled production 
of highly porous titanium interbody fusion cages that are biomechanically optimized, e.g. 
trussed titanium cages. Using four patient-specific FE models in Chapter 4, we evaluated 
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the size and distribution of local strain patterns on the surface of trussed titanium cages under 
physiological loading conditions and determined how these strain patterns depended on 
patient-specific factors. It was demonstrated that the surface strains were very similar for the 
different models in the selected patient group, suggesting that the cage design is rather robust 
from a mechanobiological perspective. The strain magnitudes at the implant surface, under 
physiological loading conditions, were found in a range consistent with those reported to 
preserve bone homeostasis and stimulate bone formation. 

The in vivo performance of the trussed titanium cage was analyzed in Chapter 5, i.e. 
the early bone ingrowth and segmental stability during consolidation of LIF was quantified 
for trussed titanium cages and compared to those for polyether ether ketone (PEEK) cages. 
A different mechanism of bone ingrowth and attachment was found between the two cages. 
Based on the differences in development of bony fusion, we hypothesized that trussed 
titanium cages might facilitate increased early segmental stability by direct osseointegration 
of the cage at the vertebral endplates without requiring complete bone bridging through the 
cage. When increased stabilization of the interbody segment can indeed be attained before 
achieving full consolidation of fusion, the time window that a segment is vulnerable to 
instability related complications might be shortened 

Chapter 6 was set out to assess the in vivo efficacy and safety of the P-15L synthetic 
bone graft substitute and to compare its performance to autologous iliac crest bone graft 
(ICBG) for LIF indications. P-15L was demonstrated to be effective and safe for LIF. 
Compared to autologous ICBG, P-15L seemed to expedite bone formation and remodeling 
but in the longer term fusion results were similar. Introduction of P-15L into the clinic as 
stand-alone alternative for autologous ICBG might thus obviate the necessity for harvesting 
ICBG reducing donor-site morbidities.  

To get better insight in the consolidation process of LIF, Chapter 7 quantified the 
changes in local bone metabolism early after LIF surgery using 18F sodium fluoride (18F-NaF) 
positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) in an ovine model. After 
LIF surgery, there was shown to be a rapid increase in bone metabolism at the vertebral 
endplates that develops towards the center of the interbody region. Knowing the local bone 
metabolism during uncompromised consolidation of spinal fusion might enable identification 
of impaired bone formation early after LIF surgery using 18F-NaF PET/CT scanning. 

Chapter 8 provided an overview of the main findings and implications, future 
perspectives, and conclusion of this thesis.  

 
In conclusion, this thesis presented new insights into the importance of the progression 

of fusion early after surgery and how these early fusion rates might be improved with 
biomechanically optimized cages and biomimetic bone graft products. Whether the use of 
these new technologies will indeed result in higher early fusion rates with improved clinical 
results and lower complications, warrants further dedicated clinical trial.




