
Orthopedie

ZIEKTE VAN PERTHES
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Bij de ziekte van Perthes ondergaat de heupkop, (het bovenste uiteinde van 
het bovenbeen) een reeks van vormveranderingen. Het betreft een aandoe-
ning waarbij de bloedvoorziening naar de kop van het dijbeenbot (de heup) 
gedurende enige tijd is gestopt. Het bot zal dan afsterven. Het dode bot wordt 
door het lichaam opgenomen (resorptiefase) en tegelijkertijd wordt het bot 
weer opgebouwd (herstelfase). In deze fases is het bot verzwakt en zal het 
kunnen inzakken, zodat de mooie ronde vorm van de heupkop verloren gaat 
(collapsfase). 

WIE KRIJGEN DE ZIEKTE VAN PERTHES 
Perthes treedt vooral op bij jongens (jongens:meisjes = 3:1). Meestal treden 
de klachten tussen het 4e en 10e jaar op.

WAT MERKT MIJN KIND?
De eerste klachten zijn vaak mank lopen. Het kind kan klagen over pijn in de 
knie of heup.

ONDERZOEK EN DIAGNOSE
Bij het lichamelijk onderzoek ziet men een bewegingsbeperking van de heup 
en kan de heup vooral niet goed naar binnen worden gedraaid. 
Met een röntgenfoto is de vorm van de heup goed in kaart te brengen en is 
ook vast te stellen in welke fase het ziekteproces is. Als er onduidelijkheden 
zijn kan een MRI scan aanvullende informatie bieden.

WELKE BEHANDELINGEN WORDEN INGESTELD
Als het kind last heeft is het verstandig om de heup niet teveel te belasten. 
Belangrijkste doelen zijn:

• Het behouden van de beweeglijkheid van het gewricht
• Het behouden van de bolvorm van het gewricht
• Het verlichten van de pijn

WAT IS DE PROGNOSE?
De prognose wordt met name bepaald door de fase en mate van aantasting 
van de heupkop, hiervoor wordt een indeling gebruikt genoemd naar Dr. Catte-
rall, een Engelse kinderorthopeed. 
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Wanneer een Perthes niet wordt behandeld (kinderen onder de vier jaar be-
hoeven vaak geen behandeling) zal er op middellange termijn een slijtage op-
treden van de heup met als gevolg functiebeperking en pijn. Gelukkig komt dit 
weinig voor. Vooral bij jongere kinderen is het natuurlijk herstel mechanisme 
zo goed dat de heupvorm weer vrijwel normaal wordt. Niet alleen de leeftijd 
bepaalt hoe het herstel gaat verlopen, maar ook de grootte van de doorbloe-
dingsstoornis van de heupkop.

TOT SLOT
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact 
opnemen met de orthopedieconsulent:

 0344-674676 
van maandag tot en met vrijdag, 
telefonisch spreekuur tussen 11.00 en 12.00 uur.



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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