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• Eau de cologne van
mijn grootmoeder
• Haar level 4 en 5
studies toonden
schitterende
resultaten
• Geen level 1 studies
• Geen neveneffecten
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Hoe werkt het?

Hoe werkt het?
• Electrische stroom zet
O2 om in OH aan de
kathode
• Daling van de O2 en
stijging van de pH
• Osteoblasten
• Osteoclasten
• Stijging groeifactoren

• Electrische
stimulatie
– Directe stroom
– Capacitief
– Inductief
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Wat zegt de firma?
• Folder Ossatec
• PEMF
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Wat zegt de firma?
• Folder Ossatec
• PEMF
• Case report
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Maar werkt het wel?
• Believers and non-believers
• Evidence based?

Griffin and Mayat - conclusie
• Directe stroom

– Level 1- 5
– Griffin and Mayat, juli 2011: Electrical Stimulation
in Bone Healing: Critical Analysis by Evaluating
Levels of Evidence
• 140 studies kritisch bekeken

– Besluit na 4 level 1 studies: onvoldoende
argumenten om het verder te gebruiken

• Capacitief
– Enkel 2 level 1 studies,
• 1° onbetrouwbaar, te kleine patiëntengroep
• 2° toont geen verschil aan

– 105 klinische
– 35 in vitro

Griffin and Mayat - conclusie
• Inductief: zou werken, maar

Grifin and Mayat
• Beperkingen

– Sharrard:
• Leeftijd actieve groep 34,7
• Leeftijd controle groep 45,4

– Simonis: als met roken wordt rekening gehouden
is er geen verschil meer

Mollon et allii

– Randomisatie van de RCT’s was ok, maar grote
drop-out. Studies statistisch niet krachtig genoeg
– Vooral radiologisch resultaat werd bekeken.
Weinig studies keken naar het klinisch resultaat,
revisiepercentage, pijn & functioneel resultaat
– Geen eenvoudige definitie van non-unions
– Behandelingsduur range 2 tot 18 maanden
– Grote verschillen in frekwentie en amplitudo ES
– Meeste studies < 80 patiënten

Mollon et allii
• Meta-analyse
• Alle studies tussen 1980 en 2008
• Conclusie:
– Geen significant impact van ES op delayed unions
of non unions van fracturen van lange beenderen
– De invloed van ES op fractuurheling blijft onzeker

2

30/10/2012

Adie et allii, september 2011

Adie et allii, september 2011
• 259 ptn met fractuur tibia-diafyse
• Randomisatie, level 1 studie
• Primaire outcome: chirurgie nodig of niet
binnen de 12 maanden
• Secundair: radiografische heling, SF36
• Conclusie: Geen verschil in beide groepen,
noch radiologisch, noch functioneel!

Conclusie
• Electrostimulatie is niet evidence based
• Level 1 studies tonen aan dat er geen verschil
is met de controlegroepen
• Eau de cologne voor fractuurheling, misschien
een goed idee
• USA 500 miljoen dollar per jaar voor ES

Conclusie
• In vitro is ES veel belovend
• In vivo is voor ES geen plaats, zolang er geen
grote RCT het bewijs leveren
• Maar zoals in alles zullen er altijd believers
blijven, ook in de producten waarvan iedereen
weet dat ze van mindere kwaliteit zijn..
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