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Cartilage Surgery

 Standpunten  NOV 
• Chirurgische behandeling (osteo)chondrale afwijking in 

de knie 2019 

• PRP injectie bij artrose 2018 

• Hyaluronzuur bij artrose knie 2019 

• Kniedistractie 2019

https://www.orthopeden.org/kwaliteit/kwaliteitsbeleid/standpunten-en-adviezen



Cartilage Surgery

 Standpunt  NOV chirurgische behandeling van 
(osteo)chondrale defect in de knie.



Cartilage Surgery

prerequisites: 
• stabiel knee 
• normal alignement 
• intact meniscus



Cartilage Surgery



Meniscal Surgery



Repair or remove? 

Traumatic lesion                       < 35 years 
Degenerative lesion                 > 45 years

Leave the meniscus alone, spontaneous healing occurs



Repair or remove? 

First think off repair 
if repair is not possible then partiële meniscectomy 
Keep the periferal rim intact!



Meniscal Surgery



Meniscal Surgery

Male  
48 years 
2013 acl reconstruction left 
2020 meniscectomy right 
knee demanding work



Is a APM > 45 yrs useful?

 Outcome after APM ? 
Among patients with non-obstructive meniscal tears, PT was non inferior to 
APM for improving patient-reported knee function over a 24-month follow-up 
period. Based on these results, PT may be considered an alternative 
to surgery for patients with non-obstructive meniscal tears.

 V de Graaf et al JAMA 2018

When should surgery be proposed? 
At least after three months with persistent pain / mechanical symptoms: 
for a degenerative meniscus with normal X-rays/ 
abnormal MRI (grade III meniscus lesion), 
APM may be proposed

Richtlijn Artroscopie van de knie  2019



repair or remove?

Roottear:  
medial mostly degenerative 
lateral combination ACL tear in young patients



Traumatic meniscal lesions

Always try to repair a meniscal tear in young patients if the tear is in the 
vascularized part of the meniscus. Here, a stable knee or an unstable knee that 
is stabilized within 6 weeks is indispensable. 

Leave the peripheral rim of the meniscus intact. 

Always consider meniscal repair or follow a wait-and-see policy.  
Meniscal injury does not necessarily mean meniscectomy. 

Perform arthroscopy within 2 weeks of injury when a patient has a locked 
knee with the most likely cause of a ruptured meniscus 

Richtlijn Artroscopie van de knie  2018
Acta Orthopedica Scand. 2020



Meniscus repair

ABC principe

• Anatomical reduction 
• Biological preparation 
• Circumferential compression 



Meniscal repair 
How I do it

• Abraision capsule and meniscus 
• inside out  in corner 
• inside out more in front 
• all inside porterior horn



Meniscal repair

All-in side

Inside out

Outside in



Meniscal repair

Gupta et al. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2019) 27: 153. https://doi.org/10.1007/s00167-018-5060-x



Meniscal repair

Inside out

1st in side out



Meniscal repair

Inside out

1st in side out



Meniscal repair

All-in side

2nd all inside 



Meniscal repair

Outside in



ABC principe



Meniscal repair 
How I do it

Isolated meniscal repair 
• perforatie notch 

Combined with ACL 
• no perforatie notch



The meniscus

 

Verricht een MRI

Staat de 
knie op 

slot?

Leeftijd:

Met uitzondering van:
Patiënten met hoge a priori
kans op intra-articulair letsel:
dan is een artroscopie zonder
MRI geïndiceerd, mits er een
röntgenfoto van de knie is
gemaakt

Hoge a priori kans:
anamnestisch een traumatisch
moment, hydrops of een knie
op slot

Behandeling meniscusletsel

Maak een rontgenfoto van de knie en 
een staande fixed flexion opname
MRI is op dit moment niet nodig

≥50 jaar

Wacht tenminste drie 
maanden af

Resultaat 
conservatieve 
behandeling: 

verbetering van 
pijn of 

slotklachten?

Indien nog geen 
MRI was 

uitgevoerd: alsnog 
MRI uitvoeren

Nee

Aanwezigheid van 
osteoartritis op 

de röntgenfoto of 
MRI?

Artroscopie 
geïndiceerd:

hechten van de 
meniscus

Behandel de (vroege) artrose.
Voer géén artroscopische 

debridement uit behalve bij 
aanzienlijke mechanische 

sypmtomen

Nee

Ja

Einde behandelingJa

Ja

<50 jaar

Overweeg artroscopie 
in geval van 
behandeling van 
slotverschijnselen door 
grote fragmenten in de 
knie bij patiënten met 
artrose van de knie. 
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Initiatiefnemende vereniging

NB1: Dit stroomschema hoort bij de 
richtlijn ‘Artroscopie van de knie’. Lees 
altijd de overwegingen en aanbevelingen 
van de betreffende module voor nuances, 
eventuele afwijkende situaties en extra 
achtergrondinformatie. 

NB2: Betrek de patiënt bij de 
besluitvorming.

Ontwikkeld door het 
Kennisinstituut van de Federatie 
Medisch Specialisten 

©2018 Versie 1 (26-11-2018)

Initiatiefnemende vereniging

NB1: Dit stroomschema hoort bij de 
richtlijn ‘Artroscopie van de knie’. Lees 
altijd de overwegingen en aanbevelingen 
van de betreffende module voor nuances, 
eventuele afwijkende situaties en extra 
achtergrondinformatie. 

NB2: Betrek de patiënt bij de 
besluitvorming.

Ontwikkeld door het 
Kennisinstituut van de Federatie 
Medisch Specialisten 

©2018 Versie 1 (26-11-2018)

Initiatiefnemende vereniging
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NB2: Betrek de patiënt bij de 
besluitvorming.

Behandel d.m.v.:
 Injectie
 NSAID’s
 Fysiotherapie

Sluit andere niet-meniscus 
gerelateerde pathologie uit

Zijn er slot-
verschijn-

selen?

Ja

Drie maanden 
afwachtend beleid

Hechten van de 
meniscus 
mogelijk? 

Bespreek dit met 
de patient

Ja

Artroscopie 
geïndiceerd: 

partiële 
meniscectomie

Nee

Nee

Nee

Voer binnen 2 
weken een scopie 

uit



Meniscus after repair

Circumferential rupture 

Partial weightbearing 
6 weeks 
flexion limited 90-0-0

Radial / Roottear 

weightbearing 10% 
6 weeks 
flexion 120-0-0



Meniscus after repair

male 
45 yrs 
meniscusrepair jan 2020 
locking, catching



what is new?

 
Meniscus wines



what is new?

 Meniscus repair needs vascularisation and structure

to demonstrate vascularisation 
by fluorescence imaging technique



what is new?

 Meniscus repair needs vascularisation and structure



The meniscus

 The end of meniscus surgery as we know?

YES

We only will operate locked knees 
and 
Knees with catching or locking  
after primarily non operative treatment for at least 3 months


