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HYALURONZUUR VOOR DE BEHANDELING VAN GONAR-

THROSE: GEEN DUIDELIJKE VOORDELEN, MOGELIJK WEL 

BELANGRIJKE NADELEN 
 

Bespreking van: Rutjes AW, Jüni P, da Costa BR et al. Viscosupplementation for Os-

teoarthritis of the Knee: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med 

2012;157:180-91. 

 

In het hoofdstuk “Osteo-articulaire aandoeningen” van het WZC-Formularium beste-

den we reeds aandacht aan de discussie over de werkzaamheid van intra-articulair 

hyaluronzuur voor de behandeling van artrose. Een systematische review1 concludeert 

dat een hyaluronzuurpreparaat werkzamer is dan placebo voor wat betreft pijn en 

functieverlies, maar wijst tegelijkertijd op belangrijke verschillen in samenstelling van 

de beschikbare preparaten en op de afwezigheid van direct vergelijkende studies. 

Een meta-analyse van goede kwaliteit2 toont dat er onvoldoende bewijzen zijn voor 

de klinische werkzaamheid van hyaluronzuur en stelt vast dat het uiteindelijk meer 

ongewenste effecten veroorzaakt dan er voordelen gezien worden. 

Een nieuwe systematische review met meta-analyse bevestigt de resultaten van de 

vorige meta-analyse. Pooling van de resultaten van 89 studies met 12.667 volwasse-

nen met artrose van de knie tonen een gunstig resultaat (matige pijnreductie) in het 

voordeel van hyaluronzuur (effect size: -0,37; 95%BI: -0.46 tot -0,28). De geïnclu-

deerde studies waren echter zeer heterogeen en er bleek een verband te bestaan 

tussen grootte van het gevonden effect en studiegrootte, al dan niet geblindeerde 

evaluatie van de resultaten en publicatiestatus. Niet-gepubliceerde studies toonden 

een afwezigheid van effect (met een tendens naar een eerder negatief effect). Stu-

dies met correcte (geblindeerde) evaluatie van de resultaten toonden een statisitsch 

significant, maar klinisch irrelevant beperkt effect in het voordeel van hyaluronzuur. 

Daarentegen wees deze meta-analyse op een, weliswaar niet significante, toename 

van het risico op opnieuw optreden van de klachten en op een significante toename 

van het risico op ernstige ongewenste effecten waaronder cardiovasculaire events, 

musculoskeletale problemen en oncologische aandoeningen (RR: 1,41; 95%BI: 1,02 

tot 1,97). 

 

Commentaar van de redactie: 

Intra-articulaire toediening van hyaluronzuur bij patiënten met gonartrose is niet be-

wezen werkzaam en gaat gepaard met een verhoogd risico op ernstige ongewenste 

effecten. 
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