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De Achillespeesruptuur is een typische sportblessure met een toenemende incidentie. 
Ondanks meerdere gerandomiseerde studies bestaat er geen Nederlandse richtlijn met 
betrekking tot de optimale behandelstrategie. Ook de rol van beeldvorming (echografie, 
MRI) in het diagnosticeren en monitoren van herstel is onduidelijk. Een Achillespeesruptuur 
kenmerkt zich door significante beperkingen in meerdere domeinen zoals peesstructuur, 
functie en activiteiten en participatie, welke in de huidige literatuur onderbelicht zijn. 

Het overkoepelende doel van dit proefschrift is om inzicht te geven in de behandeling en 
herstel van de Achillespeesruptuur. Het eerste deel van dit proefschrift richt zich op de 
behandeling van de Achillespeesruptuur en de rol van beeldvorming. Het tweede deel 
heeft als doel inzicht te geven in de uitkomsten na Achillespeesruptuur. 

Voor het onderzoek beschreven in hoofdstuk 2 werd een vragenlijst opgestuurd naar 
alle Nederlandse orthopeden en traumachirurgen die Achillespeesrupturen behandelen. 
Ongeveer de helft van de Nederlandse chirurgen heeft de lijst teruggestuurd. Er blijkt 
weinig consensus onder Nederlandse behandelaars over de behandeling van de 
Achillespeesruptuur. In tegenstelling tot behandelaars in Scandinavië en Noord-Amerika, 
prefereren Nederlandse chirurgen over het algemeen een operatieve behandeling. 
Hiernaast verschillen orthopeden en traumachirurgen van mening over zowel chirurgische 
technieken als over postoperatieve immobilisatie en revalidatie. De resultaten 
bevestigen de noodzaak tot multidisciplinaire samenwerking en het ontwikkelen van 
behandelrichtlijnen. 

Hoofdstuk 3 is een systematische review over de rol van beeldvorming in de diagnostiek 
en follow-up van de Achillespeesruptuur. Er werden 56 studies geïncludeerd. Zowel 
echografie als MRI zijn sensitief, specifiek en in staat om accuraat de diagnose te stellen. 
Het gebruik hiervan wordt geadviseerd indien een Achillespeesruptuur niet uitgesloten of 
bevestigd kan worden ondanks adequate anamnese en grondig lichamelijk onderzoek. Wat 
betreft het vervolgen van herstel, kan zowel echografie als MRI de Achillespeesstructuur 
visualiseren; er blijkt echter geen relatie tussen deze structuur en de klinische uitkomst 
(bijv. functie, symptomen). De meeste literatuur richt zich op conventionele beeldvorming 
zoals echografie en MRI. De rol van nieuwere beeldvormingsmethoden is onvoldoende 
bestudeerd. Het advies is om beeldvorming alleen te gebruiken als supplementaire 
uitkomstmaat voor het vervolgen van herstel. 

De systematische review in hoofdstuk 4 beschrijft het gebruik van een nieuwe 
echografische beeldvormingstechniek, ultrasound tissue characterization (UTC). De 
rol van UTC bij het voorspellen, diagnosticeren en monitoren van peesaandoeningen 
werd onderzocht. In totaal zijn er 27 studies opgenomen, waarvan 18 de achillespees 
bestudeerden, vijf studies de patellapees en vier allebei. UTC kan objectief en sensitief 
(veranderingen in) peesstructuur weergeven. Er wordt geconstateerd dat er een 
significante variatie is in de uitvoering van de UTC-scan en het analyseren van de beelden. 
Er wordt een gestandaardiseerd protocol voorgesteld voor de toepassing van UTC in de 
wetenschap en klinische praktijk.
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Met hoofdstuk 5 begint het tweede deel van dit proefschrift. Dit hoofdstuk beschrijft 
de opzet van een multicenter, prospectieve cohortstudie. Het doel van deze studie 
was om 50 patiënten te includeren en het herstel ervan op 3, 6 en 12 maanden na 
Achillespeesruptuur te onderzoeken. Deze studie richt zich op meerdere domeinen 
waaronder peesstructuur, functie, en activiteiten en participatie. Data uit deze studie 
worden gebruikt voor de navolgende hoofdstukken. 

In hoofdstuk 6 wordt de Nederlandse versie onderzocht van de enige valide en 
betrouwbare door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaat die specifiek is voor de 
Achillespeesruptuur populatie: de Achilles Tendon total Rupture Score (ATRS-NL). De 
responsiviteit - de mate waarin een meetinstrument in staat is om veranderingen over 
tijd te meten - van de ATRS-NL werd bestudeerd in 47 patiënten tussen 3 en 6 maanden 
na Achillespeesruptuur. Tevens werd het minimaal relevante verschil van deze vragenlijst 
bepaald. Naast reeds bewezen validiteit en betrouwbaarheid, blijkt de ATRS-NL ook 
responsief; het gebruik ervan in klinische follow-up en longitudinaal onderzoek wordt 
aangeraden. 

Bij de 50 patiënten geïncludeerd in de bovengenoemde cohortstudie wordt in 
hoofdstuk 7 de functionele en patiënt gerapporteerde uitkomst, met name aangaande 
sportparticipatie, verder bestudeerd. Tevens worden voorspellende factoren voor 
terugkeer naar sportparticipatie onderzocht. Ondanks dat de patient goed herstel en 
goede gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven rapporteert, blijven er majeure 
beperkingen in functie en sportparticipatie aanwezig. Zelfs een jaar na de blessure 
zijn functie en sportparticipatie nog ernstig verminderd. Tevens bevestigt deze studie 
de beperkingen als gevolg van peesverlenging: dit blijkt een significante onafhankelijke 
voorspeller voor volledige terugkeer naar sport. De discrepantie tussen de subjectieve en 
objectieve uitkomst na Achillespeesruptuur suggereert dat patiënten zich aanpassen aan 
de beperkingen van de blessure. 

Hoofdstuk 8 geeft inzicht in psychologische factoren gedurende het revalidatieproces 
na Achillespeesruptuur en de associatie hiervan met sportparticipatie en peesfunctie. 
Bij 50 patiënten toont deze studie aan dat psychologische factoren bijdragen aan 
het herstel van een Achillespeesruptuur. Bepaalde factoren zoals angst, motivatie en 
psychologische gereedheid hebben een significante associatie met sportparticipatie en - 
prestatie. Behandelaars worden aangemoedigd om gedurende de revalidatie aandacht te 
besteden aan psychologische factoren om zo patiënten te identificeren die baat zouden 
kunnen hebben bij interventie. 

Hoofdstuk 9 presenteert de eerste studie naar het gebruik van UTC bij patiënten na 
een Achillespeesruptuur. Peesstructuur en integriteit zijn tot minstens een jaar na de 
Achillespeesruptuur ernstig aangedaan. Deze data bevestigen de matige regeneratie 
capaciteit van peesweefsel. Wellicht verklaart de pathologische structuur een deel van de 
beperkingen in functie en participatie. De ontwikkeling van methodes om peesregeneratie 
te bevorderen wordt aangemoedigd. UTC geeft objectieve informatie aangaande 
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peesstructuur na Achillespeesruptuur en wordt daarmee aangeraden als beeldvormende 
techniek om regeneratie te bestuderen in zowel de wetenschap als de kliniek.  

De algemene discussie in hoofdstuk 10 evalueert de behandeling, de rol van beeldvorming 
en uitkomst na een Achillespeesruptuur. Het toepassen van bestaand wetenschappelijk 
bewijs onder Nederlandse chirurgen wordt aangemoedigd. Er wordt bij patiënten met 
een Achillespeesruptuur vaak gekozen voor een operatieve behandeling, terwijl niet 
opereren even goede uitkomsten geeft. Dit hoofdstuk benadrukt nogmaals de rol van 
beeldvorming als supplementaire diagnostisch en prognostische modaliteit. Verder is dit 
hoofdstuk rondom twee thema’s gestructureerd. Het eerste thema gaat dieper in op de 
relatie tussen peesregeneratie, structurele beperkingen en functie. Het tweede thema richt 
zich op patiënt-gerapporteerde uitkomst na een Achillespeesruptuur. Het doormaken van 
een Achillespeesruptuur geeft restbeperkingen tot in ieder geval één jaar na de initiële 
behandeling in meerdere domeinen waaronder structuur, functie, en activiteiten en 
participatie. Echter lijken patiënten zich aan te passen aan deze beperkingen om zo tot 
een nieuw evenwicht te komen. 
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Achilles tendon rupture is a common sports injury with an increasing incidence. Despite 
multiple randomized studies, treatment guidelines for this injury are still lacking in the 
Netherlands. Additionally, the role of imaging (ultrasound, MRI) in the diagnosis and 
monitoring of Achilles tendon rupture remains inconclusive. Achilles tendon rupture is 
associated with significant impairments in multiple domains including tendon structure, 
function, and activities and participation, which are underrepresented in current scientific 
literature. 

The general aim of this thesis is to is to gain insight into clinical practice and outcome 
of ATR. The first part of this thesis evaluates current ATR management and the role of 
imaging. The second part aims to investigate the outcome after ATR.

For the study presented in chapter 2, a questionnaire was sent to all Dutch orthopedic 
and trauma surgeons treating Achilles tendon rupture. Approximately half of all treating 
surgeons responded. This study shows there is little consensus among Dutch surgeons. In 
contrast to clinicians in Scandinavia and North America, Dutch surgeons generally prefer 
surgical treatment. Additionally, there are significant differences between orthopedic and 
trauma surgeons concerning surgical techniques, postoperative immobilization, and 
methods of rehabilitation. The results confirm the need for multidisciplinary collaboration 
and the development of treatment guidelines in the Netherlands.  

Chapter 3 presents a systematic review concerning the role of imaging in the diagnosis 
and monitoring of Achilles tendon rupture. A total of 56 studies were included. Both 
ultrasound and MRI are sensitive, specific and capable of accurately diagnosing this 
injury. Imaging is recommended when Achilles tendon rupture cannot be confirmed or 
ruled out despite proper history-taking and physical examination. In terms of monitoring, 
both ultrasound and MRI can accurately visualize tendon structure. Despite this, there 
seems to be no relevant association between structure and the clinical picture (e.g. 
function, symptoms). The majority of the scientific literature focuses on conventional 
imaging such as ultrasound and MRI. The role of novel imaging is inconclusive. It is 
recommended to use imaging as an adjunct to monitor recovery after Achilles tendon 
rupture. 

The systematic review described in chapter 4 evaluates the use of a novel ultrasonographic 
imaging technique, ultrasound tissue characterization (UTC). The role of UTC in predicting, 
diagnosing and monitoring tendon structure and pathology was investigated. A total of 
27 studies were included, of which 18 investigated the Achilles tendon, five the patellar 
tendon and four both Achilles and patellar tendons. UTC can objectively and sensitively 
assess (changes in) tendon structure. This study concluded on a significant variation 
in the methods of UTC administration and analyses. A standardized protocol for the 
application of UTC in both scientific and clinical practice is presented.   

The second part of this thesis starts in chapter 5. The study design for a multicenter 
prospective cohort study is described in this chapter. The aim of this study was to include 
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50 patients and evaluate recovery 3, 6 and 12 months after Achilles tendon rupture. This 
study focuses on multiple domains including tendon structure, function, activities and 
participation. Data from this study are used in the subsequent chapters. 

Chapter 6 investigates the only valid and reliable patient-report outcome measure 
specific to the Achilles tendon rupture population, the Dutch version of the Achilles 
Tendon total Rupture Score (ATRS-NL). The responsiveness – the ability of an instrument 
to detect changes over time – of the ATRS-NL was studied in 47 patients. Furthermore, the 
minimally important change of this questionnaire was determined. In addition to proven 
validity and reliability, the ATRS-NL is responsive to change between 3 and 6 months 
after Achilles tendon rupture; its use in clinical follow-up and longitudinal research is 
recommended.  

In the 50 patients included in the abovementioned cohort study, functional and patient-
reported outcome, specifically regarding return to sport, is studied in chapter 7. 
Furthermore, factors predictive of return to sport participation are evaluated. Despite 
patient-reported recovery and good health-related quality of life, patients show major 
limitations in tendon function and sport participation. Even at one-year post-injury, tendon 
function and sport participation are significantly impaired. This study also confirms the 
deficits resulting from tendon elongation; this seems to be a significant independent 
predictor of return to sport. The discrepancy between subjective and objective outcome 
after Achilles tendon rupture suggests that patients adapt to the consequences of the 
injury.     
  
Chapter 8 provides insight into psychological factors during rehabilitation and their 
association with sport participation and tendon function. A total of 50 patients were 
included. This study highlights that psychological factors contribute to recovery after 
Achilles tendon rupture. Several factors such as fear of movement, motivation and 
psychological readiness show significant associations with sport participation and 
performance. Clinicians are encouraged to evaluate these factors to identify patients 
who would benefit from intervention. 

Chapter 9 presents the first study using UTC in the Achilles tendon rupture population. 
Tendon structure and integrity seem to be compromised up to one year after injury. 
These data confirm the poor regenerative capacity of tendinous tissue. It is hypothesized 
these structural deficits contribute to the limitations in function and participation. The 
development of interventions to improve tendon regeneration is encouraged. UTC 
provides objective information concerning tendon structure after Achilles tendon rupture 
and is therefore recommended as an imaging modality to study regeneration.

The general discussion in chapter 10 evaluates the treatment, role of imaging and 
outcome after Achilles tendon rupture. The adherence to existing scientific evidence 
among Dutch surgeons is encouraged. There seems to be a preference for surgical 
treatment, while non-surgical treatment provides similar results. This chapter emphasizes 
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the role of imaging as an adjunct modality in diagnosis and monitoring recovery. The 
remaining part of this chapter is structured around two main themes. The first theme 
focuses on the relationship between tendon regeneration, structural impairments and 
function. The second theme concerns patient-reported outcome after Achilles tendon 
rupture. Sustaining an Achilles tendon rupture results in major deficits in multiple domains 
comprising structure, function, activities and participation. Despite this, patients seem to 
adapt to these impairments to achieve homeostasis. 
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