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SAMENVATTING 

De ziekte van Perthes is een heupziekte die voorkomt bij jonge kinderen en die 

mogelijk invaliderende gevolgen kan hebben. Doordat kennis over het ontstaan van de 

ziekte ontbreekt, is het tot op dit moment niet mogelijk de ziekte probleemgericht te 

behandelen. In verschillende richtingen wordt onderzoek gedaan naar de etiologie van 

de ziekte. 

Een eerste invalshoek is de invloed van de leefomgeving op het ontstaan van de 

ziekte. Men ziet dat de ziekte vaker voorkomt in gebieden waar armoede heerst, dan 

in rijkere gebieden. Mogelijk geeft een lage sociaal-economische status in de 

omgeving waarin het kind opgroeit een verhoogd risico op het krijgen van de ziekte 

van Perthes. Ook de invloed van genen wordt onderzocht. De ziekte zou vaker 

voorkomen bij kinderen van blanke afkomst dan bij Aziatische kinderen. Er zijn 

echter onvoldoende aanwijzingen voor de conclusie dat genen van doorslaggevend 

belang zijn bij het ontstaan van de ziekte van Perthes. 

Recent onderzoek richt zich op de bloedstolling als etiologische factor bij het ontstaan 

van de ziekte. Algemeen wordt aangenomen dat een verstoorde bloedvoorziening naar 

de heupkop oorzaak is van de klachten. Verschillende onderzoeken zijn er op gericht 

stollingsafwijkingen waardoor het bloed overmatig stolt, aan te tonen bij kinderen met 

de ziekte van Perthes. De uitkomsten van de onderzoeken lopen sterk uiteen. Enkele 

onderzoekers vinden bij een ruime meerderheid van de patiënten een afwijkend 

stollingspatroon. In andere onderzoeken komt echter geen verschil naar voren in het 

voorkomen van stollingsafwijkingen bij patiënten ten opzichte van de algemene 

bevolking. 

Roken door de ouders wordt verder genoemd als mogelijke oorzaak voor het ontstaan 

van de ziekte. Dit effect zou enerzijds veroorzaakt kunnen worden doordat roken de 

vorming van stolsels in het bloed stimuleert, anderzijds kan het een uiting zijn van het 

verhoogde voorkomen in gebieden met een lage sociaal-economische status. Uit de 

huidige onderzoeken kan echter niet geconcludeerd worden dat roken op zich een 

risicoverhogende invloed heeft op het ontstaan van de ziekte. 

Een laatste richting van onderzoek behelst het aanwijzen van een stereotype kind dat 

verhoogd vatbaar is voor het ontwikkelen van de ziekte van Perthes. Kinderen die de 

ziekte van Perthes krijgen, zouden al vóór de openbaring van de ziekte gekenmerkt 

worden door een groeiachterstand, zowel op lichamelijk als op neuropsychologisch 

gebied. Men heeft de aard en mate van deze ontwikkelingsachterstand echter nog niet 

voldoende kunnen onderbouwen om te kunnen zeggen welke kinderen een hoog risico 

hebben op het krijgen van de ziekte. 

Deze onderzoeken belichten verschillende factoren die wellicht bijdragen tot het 

ontstaan van de ziekte van Perthes. Geen van de onderzoeken heeft echter tot nu toe 

de etiologie kunnen ophelderen. In de toekomst zal waarschijnlijk vooral het 

onderzoek naar de invloed van de bloedstolling zich gaan uitbreiden. Indien zou 

blijken dat stollingsafwijkingen de oorzaak zijn van de ziekte van Perthes, ontstaat de 

mogelijkheid tot preventie en behandeling van de oorzaak er van. 


