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Samenwerking:
De winter staat voor de deur! Als er weer zo’n periode
van gladheid als in de afgelopen winter komt kunnen
we onze borst nat maken. Dit is dé tijd van de distale
radiusfracturen. Ik ken een onderzoeker die voor haar
onderzoek mensen nodig heeft met een distale radiusfractuur. In de periode dat het glad was, had ze al snel
tien deelnemers bij elkaar. Daarna stokte het.
In dit tijdschrift alvast een voorproefje van distale radiusfracturen, het thema van het najaarssymposium
NGHT dat op 30 november wordt gehouden. Vanaf volgend jaar zullen redactiecommissie en de symposiumcommissie de thema’s op elkaar af gaan stemmen. Zo
hopen we bepaalde onderwerpen nog meer te kunnen
uitdiepen en de bezoekers van de symposia en de lezers van NTHT nog beter te kunnen informeren.
Bijzondere prestaties:
Met ingang van volgend jaar willen we aandacht besteden aan leden van het NGHT die een lezing houden op
een internationaal congres of symposium. De mensen
die dit doen leveren een bijzondere prestatie en die
mag best genoemd worden. Graag plaatsen wij de abstract van hun lezing in het tijdschrift. Omdat wij mogelijk niet van deze lezingen (op tijd) op de hoogte zijn,
stellen wij het op prijs hierover getipt te worden.
Inbreng en discussie:
Via de website van het NGHT wordt de leden de mogelijkheid geboden met elkaar te discussiëren. Discussies
komen hier echter niet op gang: sinds maanden staat
hier dezelfde vraag om behandelsuggesties. Tot nu toe
heeft nog niemand hierop gereageerd. Dat is wel bijzonder.
Op de meeste forums wordt naar hartenlust gediscussieerd (helaas ook vaak met onzinnige praatjes, maar dat
verwacht je niet van handtherapeuten).
Toch willen we proberen wat meer discussie en praktijk
in het tijdschrift te introduceren. Wij nodigen jullie dan
ook uit te reageren op de nieuwe rubriek ‘Uit de praktijk’ die nu gaat over pulleyspalkjes bij tendovaginitis
stenosans en de tafel van Strackee. Reacties of nieuwe
ideeën zijn van harte welkom.
Marjan van der Groep
Eindredacteur
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De behandeling van gedisloceerde,
instabiele distale radiusfracturen bij
volwassenen
Jesse van Buijtenen *, Mischa van Tunen **,
Wietse Zuidema *** en Robert Jan Derksen ^

Distale radiusfracturen zijn veel voorkomend en geven regelmatig aanleiding tot functionele klachten. Er worden twee typen onderscheiden: stabiele fracturen, meestal ten gevolge van een
laagenergetisch trauma en instabiele fracturen. De laatste komt
vaker voor bij jonge patiënten ten gevolge van een hoogenergetisch trauma. Stabiele fracturen kunnen meestal conservatief behandeld worden terwijl instabiele fracturen vaker operatief behandeld worden. De operatie-indicatie dient per patiënt nauwkeurig afgewogen te worden. De nabehandeling in de vorm van
fysio- of handtherapie is minstens zo belangrijk.
In dit artikel geven wij een overzicht van de indicatiestelling, type
operaties en het natraject bij de behandeling van instabiele gedisloceerde distale radiusfracturen.

Inleiding
De distale radiusfractuur is het meest voorkomende
fractuurtype op de eerste hulp wereldwijd (Rozental et
al 2009). De incidentie in Nederland bedraagt 400 /
100.000 (Oskam et al 1998). Veelal wordt de fractuur
veroorzaakt door een val op de uitgestrekte arm waarbij het meestal de niet-dominante pols betreft. Door
dit valmechanisme is in 89% van de gevallen de fractuur dan ook naar dorsaal geanguleerd. Fracturen die
na ongeveer een week geen toename van angulatie of
verkorting vertonen kunnen vaak effectief behandeld
worden met gipsimmobilisatie.
De distale radiusfractuur kan echter ook voorkomen
als onderdeel van een groter inwerkend trauma, vaak
gepaard gaand met multipele fracturen elders in het
lichaam. Deze uitgebreidere, veelal instabiele fracturen worden frequent gezien bij jong volwassen patiënten die een zogenaamd hoogenergetisch ongeval doormaken: verkeersongevallen, een tentamen suïcide
maar ook schaatsongelukken zijn hiervan voorbeelden.
Door de forse energieoverdracht naar het polsgewricht
is de kans verhoogd op comminutie en één of meerdere intra-articulaire fractuurlijnen (figuur 1). Hierdoor
zijn deze fracturen per definitie instabieler van aard en
vereisen om die reden vaker chirurgische stabilisatie.
Het stellen van de indicatie tot operatief ingrijpen is
echter nog niet zo eenvoudig: de behandelaar zal een
nauwkeurige afweging moeten maken op basis van
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Figuur 1. Voorbeeld van een intra-articulaire distale radiusfractuur (AO C2)

patiëntkenmerken, fractuurkenmerken, eigen chirurgische ervaring en de keuze van het implantaat. Ondanks de introductie van de Nederlandse richtlijn
‘behandeling van distale radiusfracturen’ in 2010
(NVvH, 2010), is er tot op heden geen wetenschappelijk bewijs voor de beste chirurgische behandelmethode, wat de indicatie hiertoe niet vereenvoudigt.
Indien de keuze gevallen is op operatief ingrijpen zal
ook de patiënt zich in de postoperatieve periode moeten inzetten voor een maximaal functiebehoud van het
polsgewricht. Hierbij kan de fysiotherapeut of hand-
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ergotherapeut een grote rol spelen bij de uiteindelijke
functionele uitkomst.
Voorheen werd de behandeluitkomst van distale radiusoperaties veelal aan de hand van röntgenologische
scorelijsten en postoperatieve range-of-motion bepaald. Bekend is dat de correlatie tussen een correcte
stand op röntgenfoto niets voorspelt over de uiteindelijke functionele uitkomst. De laatste jaren wordt echter steeds vaker gebruik gemaakt van gevalideerde
vragenlijsten (DASH, Mayo wrist score, PRWHE, SF-36)
(Hudak et al 1996) waardoor verschillende chirurgische behandelingen onderling vergeleken kunnen
worden vanuit het perspectief van de patiënt.
In dit artikel geven wij een overzicht van instabiele,
distale radiusfracturen bij volwassenen welke operatieve behandeling behoeven en gaan wij in op de nabehandeling hiervan.
Pathofysiologie
Gedisloceerde, instabiele distale radiusfracturen hebben gezien hun comminutie en vaak intra-articulair
verlopende traject, een sterke neiging tot verkorting
en angulatie. Dit leidt onbehandeld in de meeste gevallen tot problemen van het distale radio-ulnaire gewricht (DRU) en het radio-carpale (RC) gewricht. Door
inzakking van de distale radius kan er een verstoring
optreden van het DRU en kan de ulna een relatieve
hoogstand (‘ulna-plus’) bereiken waardoor flexie en
extensie van het RC gewricht beperkt zullen worden.
Tevens kan deze relatieve hoogstand van de ulna tot
een zogenaamde ‘ulno-carpale abutment syndroom’
leiden. Hierbij comprimeert het os lunatum bij ulnaire
deviatie en pronatie de distale ulna, met degeneratie
en bijbehorende pijnklachten als gevolg (Van Lieshout
et al 2007).
Uit biomechanische kadaverstudies bleek dat polsfracturen volgens een vast patroon breken na een val;
door hyperextensie van de pols komen de flexorpezen
onder spanningen te staan wat leidt tot druktoename
op de carpalia. Bij verdere druktoename scheuren de
radiocarpale en ulnocarpale ligamenten waardoor dorsale impingment ontstaat van carpalia in het radiusgewricht. Dit leidt er uiteindelijk toe dat de metafyse van
de radius breekt (Pechlaner et al 2002).
Andere kadaverstudies toonden aan dat een onbehandelde verkorting van de distale radius leidt tot
drukpuntveranderingen binnen het RC gewricht evenals een verstoring in het centrum van het draaipunt in
dit gewricht. Dit heeft met name invloed op pro- en
supinatie (Adams et al 1993). Op den duur kunnen
door bovengenoemde veranderingen verminderde
functionaliteit, instabiliteit van het polsgewricht en
vroegtijdige artrose ontstaan.
Diagnose
De primaire diagnose kan meestal gesteld worden op
basis van kliniek: een afwijkende stand, zwelling en
(asdruk)pijn ter plaatse van de distale radius zijn duidelijke aanwijzingen voor een fractuur. De diagnose
wordt bevestigd door middel van röntgenfoto’s in
twee richtingen. De röntgenfoto geeft een goede eerste indruk van het type fractuur. Bij fors gedisloceerde
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fracturen echter, is het belangrijk om pas na onbloedige repositie op een nieuwe röntgenfoto het type fractuur vast te stellen omdat dit op de initiële foto bij
forse dislocatie meestal niet goed mogelijk is. De fracturen kunnen namelijk op verschillende wijzen geclassificeerd worden waarbij de AO-classificatie
(Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthesefragen) tot de
bekendste behoort. Andere classificaties zijn de Frykman en Melone classificatie en zijn vooral beschrijvend.
De AO-classificatie, die dateert uit 1986, is volgens een
vast ABC-principe opgebouwd en kan worden gebruikt
voor alle lange botten in het lichaam. A-typen zijn extra-articulaire fracturen, terwijl B-typen partieel intraarticulair verlopen en dus potentieel instabiel zijn. Ctypen hebben zowel één of meerdere fractuurlijnen in
metafyse en diafyse doorlopen en bieden dus over het
algemeen onvoldoende afsteun om de gereponeerde
stand te behouden. In theorie zijn B- en C-fracturen
dus potentieel instabiel en zouden operatief behandeld moeten worden.
Helaas doen zich bij de AO-classificatie van de polsfracturen verschillende problemen voor waardoor de
bruikbaarheid voor differentiatie ten aanzien van de
indicatie tot operatief ingrijpen verminderd is. Allereerst is uit studies gebleken dat verschillende behandelaars het moeizaam eens kunnen worden over welk
type fractuur het betreft (ABC) op basis van röntgenfoto’s. Daarnaast zegt de AO-classificatie te weinig om
met zekerheid te stellen dat de fractuur instabiel is.
Verscheidene onderzoekers hebben dan ook gepoogd
criteria op te stellen om instabiliteit te voorspellen
(tabel 1) (Fernandeze et al 1993).
Een aanvullende CT-scan kan de accuratesse ten aanzien van de aard en classificatie van de fractuur aanzienlijk vergroten maar heeft naast stralingsbelasting
vaak ook een logistiek nadeel. De CT-scan wordt
meestal gebruikt om preoperatief beter geïnformeerd
te zijn over de stand van de losliggende fragmenten.
Bij de beslissing om tot operatief ingrijpen over te
gaan dienen naast de inschatting van de chirurg ook
de patiëntgebonden kenmerken in deze beslissing
meegenomen te worden. Hierbij wordt gekeken naar
de biologische leeftijd van patiënt, mentale status,
eventuele co-morbiditeit en verwachte compliantie
met betrekking tot de behandeling.
- Initiële verkorting van de radius > 5 mm
- Dorsale comminutie > 50% van de breedte van de radius
op de laterale foto
- Iedere volaire comminutie op het niveau van de metafyse
- Initiële dorsale kanteling > 20 graden
- Fragmentverplaatsing > 1 cm
- Een intra-articulaire verstoring van de integriteit, zichtbaar door verplaatsing van de fractuurdelen, een verse SL
dissociatie > 3 mm of een verwijding van het DRU gewricht als teken van een TFCC ruptuur of een sterk verplaatst styloid van de ulna
- Een geassocieerde distale ulnafractuur met verplaatsing
- Ernstige osteoporose
- Leeftijd > 58 jaar
Tabel 1. Criteria voor een voorspelbare instabiliteit van
fracturen van de distale radius

Nederlands Tijdschrift voor Handtherapie, November 2012

Behandeling
De operatieve therapie dient gericht te zijn op reductie en stabiele fixatie van de fractuur teneinde luxatie
van het radio-ulnaire gewricht te voorkomen en de
handspieren weer op lengte te krijgen. Daarnaast
moet eventuele rotatie hersteld worden voor maximale pro- en supinatie. (Axelrod et al.,2005) In de loop
der jaren zijn er verschillende technieken ontstaan
waarvan er een aantal verder geëvolueerd zijn en anderen nog steeds als origineel gebruikt worden. Voor
alle genoemde technieken is tot op heden geen bewijs
gevonden dat deze op langere termijn superieur zijn
ten opzichte van de ander. Uit tussentijdse resultaten
van eigen onderzoek (n=75) blijkt vooralsnog niet dat
er een significant verschil optreedt in DASH-score tussen directe of indirecte reductie na een jaar (DASH 7.5
versus 6.7, P = 0.38). Echter, op kortere termijn (tot
drie maanden) zijn patiënten over het algemeen meer
tevreden over de plaatfixatie gezien de vroege mobilisatie (Rozental et al., 2009).
De operatieve behandelingen kunnen worden ingedeeld in ‘directe reductie’ en ‘indirecte reductie’. Bij
directe reductie wordt de fractuur geopend en onder
direct zicht gereponeerd en gefixeerd met behulp van
plaatosteosynthese. Er zijn diverse platen verkrijgbaar
met elk een specifieke functie. Het grootste voordeel
van plaatosteosynthese is dat de patiënt vrijwel direct
postoperatief onbelast kan oefenen wat stijfheidsklachten moet voorkomen (Jeudy et al.,2012).
Meest populair op dit moment is de volaire hoekstabiele plaat welke ingezet kan worden als
‘overbruggings- of afsteunplaat’ waarbij deze de geanguleerde radius als het ware opricht (figuur 2).

is dan geïndiceerd. Een derde plaatsoort is de zogenaamde ‘radial column plate’ die alleen aan de radiaire zijde van de distale radius geplaatst wordt en als
afsteunplaat fungeert. Deze zou in theorie de doorbloeding van het periost minder beschadigen, minder
peesschade geven en stijver zijn dan de volaire- en
dorsale plaat. Studies wezen echter uit dat patiënten
sneller herstelden na een volaire plaat dan na een radial column plate (Wei et al, 2009).
Als laatste wordt een nieuwere, minder invasieve
techniek genoemd, de Micronail: een intra-medullaire
osteosynthese met hoekstabiele schroeven die via de
tip van de processus styloideus radii wordt ingebracht.
De nervus radialis superficialis die het gevoel aan duim
en wijsvinger verzorgt loopt hierbij het risico doorgenomen te worden. Het voordeel van deze osteosynthese zou zijn dat deze minder weefsel beschadigt en
dezelfde eindresultaten oplevert als volaire platen.
Over dit onderwerp zijn slechts enkele kleine studies
voorhanden zodat een definitieve uitspraak hierover
niet gedaan kan worden. De Micronail kan alleen gebruikt worden voor extra-articulaire (AO A) fracturen
en partieel intra-articulaire fracturen (AO B) aangezien
de osteosynthese voldoende afsteun moet hebben
proximaal van de fractuur (zie figuur 3).

Figuur 3. Micronail ® met hoekstabiele schroeven

Figuur 2. Volaire hoekstabiele plaatosteosynthese in situ

Deze platen liggen aan de volaire zijde van de pols,
diep onder de flexorpezen en de nervus medianus zodat ze over het algemeen goed verdragen worden.
Deze platen zijn vaak voorgevormd in de natuurlijke
volaire angulatie (15 graden) van de radius wat de passing op de radius ten goede komt.
Uiteraard kan een plaat ook aan de dorsale zijde van
de pols geplaatst worden indien de fractuur naar dorsale angulatie neigt. Deze liggen vaak minder ‘diep’
dan de volaire plaat en veroorzaken meer peesproblemen en irritatie. In uitzonderlijke gevallen worden de
bovengenoemde platen nog wel eens gecombineerd
aan beide zijden (sandwichtechniek) hetgeen nog wel
eens leidt tot pijnklachten. Verwijdering van de platen
Nederlands Tijdschrift voor Handtherapie, November 2012

Twee voorbeelden van indirecte reductie zijn de externe fixateur en de Kapandjitechniek. Beide technieken
maken gebruik van ligamentotaxis: door tractie van
pezen en spieren over de fractuur zal de druk op de
fractuurdelen toenemen en deze indirect corrigeren
naar de oude positie. Het grote voordeel hiervan is dat
het fractuurhematoom behouden blijft met hierin essentiële stoffen die voor callus- en botvorming zorgen
(Mizuno et al 1990). Daarnaast zijn het minimaal invasieve technieken waarbij omliggend weefsel minimaal
gekwetst wordt en littekenvorming beperkt blijft. Een
externe fixateur is een externe overspanning over de
fractuur die door middel van vier of meer botpinnen
wordt gefixeerd (figuur 4).
Soms worden extra k-draden gebruikt om botdelen te
fixeren. De externe fixateur wordt gemiddeld na vier
tot zes weken verwijderd op de polikliniek.
Een externe fixateur behoeft wel dagelijks wondcontrole en wondreiniging van de insteekopeningen van
de pinnen en belet direct oefenen van de pols.
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recidief van fracturen te voorkomen (Van Helden et al
2008).

Figuur 4. Externe fixateur

Bij de Kapandjitechniek (Kapandji et al 1987) worden
drie Kirschnerdraden (K-draden) in de fractuur gebracht waarna, al hevelend, de K-draden doorgeboord
worden in het overliggende botdeel (figuur 5).
Via deze weg wordt de fractuur gereponeerd, weer op
lengte gebracht en uiteindelijk gefixeerd. De K-draden
kunnen deels buiten de huid gelaten worden of onder
de huid worden begraven. Na de K-draadfixatie wordt
alsnog gips gegeven als extra ondersteuning van de
fractuur. De draden worden veelal na vijf tot zes weken poliklinisch of operatief verwijderd.

Figuur 5. Kapandji techniek

Complicaties
De kans op een complicatie bij het verrichten van een
plaatosteosynthese van de pols varieert van 5 tot 23%
en is in het merendeel van de gevallen van voorbijgaande aard. Met name voorbijgaande gevoelsstoornissen van de nervus radialis superficialis komen voor.
Daarnaast worden peesrupturen, peesirritatie, intraarticulair gelegen schroeven, carpaal tunnel syndroom
en CRPS beschreven. Ongeveer 15% van de plaatosteosynthesen wordt operatief verwijderd in verband met
lokale irritatie na consolidatie van de fractuur.
Bij de externe fixateur komen peninfecties voor evenals stijfheidsklachten van het gewricht direct na de
behandeling. Dit laatste is grotendeels van voorbijgaande aard en uit onze eigen data blijkt dat de rangeof-motion, knijpkracht en DASH scores niet significant
verschillen van de plaatosteosynthese op langere termijn (> een jaar).
Uiteraard kan bij iedere distale radiusfractuur een delayed-union of non-union optreden. Een belangrijke
risicofactor hiervoor is roken. Aangezien roken ook
een significant negatief effect heeft op wondgenezing
wordt roken dan ook rondom de herstelperiode sterk
afgeraden (Nåsell en Sørensen et al 2010, 2012).
Bij de nabehandeling dient ook osteoporosescreening
plaats te vinden bij patiënten ouder dan 50 jaar om
6

Conclusie
De chirurgische behandeling van instabiele, distale radiusfracturen betreft zorg op maat. Evidence voor de
beste operatieve behandelingen ontbreken nog. Zowel
directe als indirecte reductie hebben beide voor- en
nadelen en goede voorspellers ten aanzien van instabiliteit zijn matig voorhanden. De behandelaar is hierin
dan ook aangewezen op eigen expertise, patiënt verwachtingen en een adequate nabehandeling waar de
fysiotherapeut en/of hand-ergotherapeut nauw bij
betrokken dient te zijn.
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Uit de praktijk
Tendovaginitis stenosans (TVS)

Innovatie: De Tafel van Strackee

TVS is een frequent voorkomend, weinig invaliderend
handprobleem. Conservatieve behandelopties zijn al
sinds jaar en dag: infiltratie met een corticosteroïd en
een spalkje. Onderstaande pulleyspalkjes zijn uitgebreid en langdurig getest. Het betrof een jarenlang
bestaande, recidiverende TVS. De testperiode liep
over ruim 6 maanden.

Figuur 1.
Geeft wel ‘rust’
in de handpalm maar
door het harde
materiaal
(Orfit 2,01)
irriteert dit
spalkje, vooral
tussen de vingers.

Het gaat om een nieuwe operatietafel te gebruiken bij
operaties aan arm, pols en hand.
Hij werd in 2011 ontworpen door Dr S.D. Strackee,
plastisch chirurg in het Academisch Medisch Centrum
in Amsterdam.
De armsteun is nog geen 10 kg zwaar daar het blad
gemaakt is van carbonvezels over een schuimkern. De
tafel wordt tweezijdig aan de operatietafel gefixeerd
en heeft dan ook geen extra steun nodig. Hij is röntgendoorlaatbaar.
Het blad is zeer stijf en kan daardoor het gewicht van
de arm van de patiënt en twee afsteunende operateurs veilig opgevangen.
Inmiddels zijn er andere klinieken geïnteresseerd in de
aanschaf van de armlegger.

Figuur 2. Voelt
door het zachte materiaal
(neopreen)
heel comfortabel aan maar
remt, vooral ’s
nachts, onvoldoende de
flexie- activiteit van de
vinger(s).

Figuur 3. Een
kokertje neopreen van circa
vier centimeter.
Zacht, comfortabel, remt flexie
in het MCP met
behoud van een
natuurlijke stand
van de vinger.
Een simpele en
goedkope oplossing.

Welke ander spalken zijn er in nog meer in de praktijk?
Meld het de redactie.
Gaby van Meerwijk, fysiotherapeut/ handtherapeut,
Amsterdam.
Email: gabym.vanmeerwijk@hetnet.nl
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Correctie van malunion van de radius
met behulp van 3D modellen
Monique Walenkamp*, Iwan Dobbe**, Geert Streekstra***, Simon Strackee^ en Niels Schep^^

Radiusfracturen zijn een veelvoorkomende aandoening. Een mogelijke complicatie na een fractuur
is een malunion die kan leiden tot een functiebeperking en pijnklachten. Wanneer wordt overgegaan tot correctie van een dergelijke malunion, vindt de preoperatieve planning doorgaans plaats
op basis van conventionele röntgenfoto’s. Regelmatig is er echter tevens sprake van een rotatieafwijking welke hierop niet wordt herkend. Gebruik van een computergestuurde planning met 3Dmodellen kan resulteren in een nauwkeuriger correctie. Het doel van deze studie is een beschrijving van de techniek en eerste resultaten met betrekking tot de functie van de pols en onderarm.

Inleiding
Een fractuur van de radius komt veel voor. Klinisch worden verschillende types onderscheiden waaronder de
distale radiusfractuur en de schachtfractuur (Black, Becker 2009). Distale radiusfracturen vormen hiervan de
grootste groep met een incidentie van gemiddeld 400
per 100.000 per jaar in Nederland ( Oskam et al. 1998).
Een recentere studie uit Groot Brittannië toont een incidentie van 195 per 100.00 per jaar waarbij kinderen jonger dan 12 jaar buiten beschouwing werden gelaten
(Menon et al 2008). Circa 17% van alle fracturen die gediagnosticeerd worden is een distale radiusfractuur
(Menon et al. 2008, Owen et al. 1982, Singer et al. 1998).
Radiusschachtfracturen treden relatief minder frequent
op en zijn qua incidentie (14 per 100.000 per jaar) vergelijkbaar met humerusschacht of tibiafracturen (Menon et
al. 2008). Hoewel radiusfracturen ooit als een onschuldige aandoening werden beschouwd, is inmiddels bekend
dat deze fracturen geassocieerd zijn met slechte functionele resultaten en persisterende pijnklachten (McQueen
et al. 1988, Villar et al. 1987, Edwards et al. 2010). Dergelijke klachten kunnen veroorzaakt worden door een malunion van de fractuur (Lozano-Calderon et al. 2010, Buijze et al. 2012, Prommersberger et al. 2012). Malunion is
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een standafwijking na fractuurgenezing en treedt in
ongeveer 5% van alle patiënten met een radiusfractuur op (Cooney et al. 1980, McKay et al. 2001). De
symptomen bestaan voornamelijk uit pijn en functiebeperking en uiten zich als een afgenomen Range of
Motion (ROM) en grijpkracht (Crisco et al. 2007). Een
behandeloptie voor een malunion is een standcorrectie ofwel correctie-osteotomie. Bij een dergelijke ingreep wordt de radius ter hoogte van de oude fractuur
doorgezaagd. Vervolgens corrigeert de operateur de
stand van het bot totdat de gewenste situatie is bereikt. De simpelste vorm van correctie is de zogenaamde single cut osteotomie. Hierbij wordt de correctie
bereikt door de botten te roteren over één enkele
schuin gekozen zaagsnede. Uiteraard is een perfecte
positionering van de zaagsnede bij een dergelijke ingreep van groot belang. Het bepalen van de richting
van deze zaagsnede kan in de praktijk lastig zijn. Wanneer de gewenste stand is bereikt worden de twee
botdelen gefixeerd met platen en schroeven.
Patiënten die een symptomatische malunion hebben
komen in aanmerking voor een correctie-osteotomie
(Buijze et al. 2012). Echter, de lange-termijn resultaten
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op het gebied van functie zijn wisselend (LozanoCalderon et al. 2010). Meest waarschijnlijk wordt dit
veroorzaakt door het optreden van post-traumatische
artrose als gevolg van een niet perfect anatomische
stand (Lozano-Calderon et al. 2010). Het is bekend dat
het nastreven van een exacte anatomische reconstructie leidt tot betere functionele resultaten (LozanoCalderon et al. 2010, Cooney et al. 1980, Fernandez
1982). Een gedetailleerde en nauwkeurige planning
van de osteotomie is om deze reden onontbeerlijk
(Lozano-Calderon et al. 2010, Fernandez 1982). De
planning van een correctie-osteotomie vindt doorgaans plaats op basis van conventionele röntgenfoto’s
en CT-coupes. Deze beelden bieden informatie over
de stand in tweedimensionale vlakken. Verschillende
studies hebben echter aangetoond dat malunions van
de radius gepaard gaan met complexe standsafwijkingen in meerdere richtingen, die niet altijd zichtbaar
zijn op conventionele röntgenfoto’s en CT-coupes
(Miyake et al. 2012, Bilic et al. 1994). Vooral rotatieafwijkingen zijn niet goed aan te tonen in dergelijke 2D
beelden en een nauwkeurige planning is daarom in
sommige situaties lastig (Miyake et al. 2012). Om deze
reden is er de laatste jaren aandacht voor 3D beeldvorming en het printen van plastic modellen die de
anatomie van de patiënt nauwkeurig weergeven
(Dobbe et al. 2011, von Campe et al. 2006). Deze computergestuurde techniek maakt het mogelijk de ingreep beter te plannen. Bovendien kan met behulp
van deze techniek een zaagmal worden gemaakt die
intraoperatief de juiste richting van de te maken osteotomie aangeeft. Theoretisch zal dit leiden tot betere
funtionele resultaten. Het doel van dit artikel is een
beschrijving van de techniek en onze eerste ervaringen.
Techniek
Planning
Preoperatief wordt van zowel de aangedane als de
niet aangedane zijde een CT scan gemaakt. Het spiegelbeeld van de gezonde zijde wordt hierbij als referentie gebruikt. Met behulp van planningssoftware en
geavanceerde beeldanalysetechnieken wordt vervolgens een correctiematrix berekend. Aan de hand van
deze correctiematrix kan de virtuele radius zo worden
gepositioneerd dat deze in drie dimensies overeenkomt met de niet aangedane zijde. Gebruikmakend
van de software kan vervolgens ook de optimale positie van het zaagvlak worden berekend (figuur 1).

Figuur 1. De positionering van het
optimale zaagvlak
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Door na de virtuele osteotomie het distale segment in
dit zaagvlak te roteren over een berekende hoek, worden alle driedimensionale afwijkingen eenvoudig gecorrigeerd. Op deze manier kan een malunion in drie
dimensies hersteld worden over één enkele zaagsnede. Vervolgens wordt de anatomie van de aangedane
radius door een 3D printer uitgeprint als een plastic
model (figuur 2).

Figuur 2. 3D model van een malunion radius en het spiegelbeeld van de gezonde radius

Met eenzelfde 3D printer kan een zaagmal worden
gecreëerd. Deze zaagmal wordt geproduceerd van
steriliseerbaar kunststof en kan dus intraoperatief
worden gebruikt om het optimale zaagvlak te bewerkstellingen.
Operatie
Tijdens de ingreep wordt de steriele zaagmal op de
aangedane radius gepositioneerd. In theorie past de
mal maar op één manier doordat gebruik wordt gemaakt van unieke anatomische kenmerken van de
aangedane radius. Vervolgens worden aan weerzijden
van de mal, parallel aan het zaagvlak, twee Kirschner
draden in de proximale radius geboord. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een roestvrijstalen geleidemal.
De geleidemal is zo gefabriceerd dat de hoek tussen
de twee K-draden precies overeenkomt met de rotatieafwijking en dient zo als een leidraad voor de operateur. Aansluitend wordt in het distale segment een
derde K-draad gepositioneerd welke parallel aan het
zaagvlak en de tweede K-draad verloopt. Na de osteotomie wordt de afwijking opgeheven door het distale
segment van de radius te roteren tot de derde K-draad
parallel staat aan de eerste. Aansluitend wordt het
osteosynthesemateriaal geplaatst.
Klinische resultaten
Patiënt K., een 31 jarige man, had een proximale radiusschachtfractuur rechts opgelopen als gevolg van een
scooterongeval. De initiële behandeling bestond uit de
plaatsing van een intra-medullaire draad en gipsimmobilisatie (figuur 3).

Figuur 3. Midschacht radiusfractuur behandeld met een
intramedullaire pen
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Figuur 6. Intraoperatief:
K-draden en de
geleidemal welke zo is gefabriceerd dat de
hoek precies
overeenkomt
met de rotatieafwijking.

Vier maanden later bleef patiënt K. echter pijnklachten houden welke toenamen bij beweging van de onderarm. Daarnaast had hij bemerkt dat er een bewegingsbeperking was ontstaan. Bij onderzoek werd een
pronatie van 90 graden en een fors beperkte supinatie
van 10 graden gemeten. Flexie en extensie in de pols
bedroegen respectievelijk 10 en 0 graden. Op röntgenfoto’s van de onderarm werd de diagnose malunion
van de radiusschacht gesteld (figuur 4).

Figuur 4. Vier maanden later: de fractuur is aan het consolideren. Echter, aanwezigheid van een rotatieafwijking kan
aan de hand van deze foto niet goed worden beoordeeld.

Echter, het was niet mogelijk de mate van de rotatie
aan de hand van conventionele beeldvorming nauwkeurig te bepalen. Met behulp van de bovenstaande
techniek werd een correctie-osteotomie gepland
waarbij er sprake bleek te zijn van een rotatieafwijking
van 41 graden (figuur 5).
Figuur 5. Preoperatief het
distale gewrichtsoppervlak van de radius. Het
grijze vlak geeft de juiste
anatomische stand weer
op basis van het spiegelbeeld van de niet aangedane zijde. De rotatieafwijking bedraagt 41,4
graden.

Hierop werden een zaagmal en geleidemal vervaardigd. De steriele zaagmal paste precies op de radius en
werd vervolgens met behulp van twee K-draden gefixeerd. Hierna werd aan de hand van de geleidemal
op 41 graden een K-draad geplaatst in het distale segment (figuur 6). De osteotomie werd verricht en het
distale segment van de radius geroteerd tot de twee K
-draden parallel stonden (figuur 7). Vervolgens werden de twee botdelen gefixeerd met een hoekstabiele
plaat en zes schroeven. Twee weken later werd een
pro- en supinatie van 90 en 80 graden gemeten. Postoperatieve 3D-beeldvorming liet een sterk verbeterde
stand zien (figuur 8). Zes maanden postoperatief is dit
ongewijzigd en is de patiënt pijnvrij. Er zijn geen complicaties opgetreden.
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Figuur 7. Intraoperatief: de osteotomie
Figuur 8. Postoperatief het
distale gewrichtsoppervla
k en de het grijze vlak dat de
juiste anatomische stand
weergeeft op
basis van het
spiegelbeeld van
de niet aangedane zijde.

Na patiënt K. zijn vijf anderen patiënten met een malunion van de radius met behulp van deze 3Dtechnieken behandeld. Een beknopt overzicht van de
resultaten is weergegeven in tabel 1. De osteotomie
werd hierbij ofwel preoperatief gesimuleerd aan de
hand van kunststof 3D-modellen van de radius, of er
werd een zaagmal met geleidemal gebruikt.
Conclusie en discussie
Het plannen en uitvoeren van een correctieosteotomie met behulp van deze techniek is een succesvolle methode gebleken in de beschreven groep
patiënten. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om
gebruik te maken van custom-made osteosynthesemateriaal. Op deze manier zou een perfect passende
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plaat voor elke patiënt kunnen worden vervaardigd.
Hoewel klinisch duidelijke verbeteringen zijn geboekt,
correleert de postoperatieve stand nog niet volledig
met de preoperatieve planning. Naarmate meer ervaring wordt opgedaan met deze techniek worden op
dit vlak verbeteringen verwacht. Teneinde deze resultaten te kunnen vertalen in klinische relevantie is het
noodzakelijk te vergelijken met de huidige benadering
in een grotere groep patiënten. Een dergelijk onderzoek is onderwerp van verdere studie.
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Tabel 1 resultaten

*/** gemeten met goniometer, uitgedrukt in graden

Leeftijd

Geslacht

Diagnose

40

Vrouw

Malunion
antebracifractuur

12

Man

36

Techniek

Voor
Pro/Sup*

Na
Pro/Sup*

Zaagmal +
geleidemal

30/0/10

75/0/90

Geen

Malunion
antebracifractuur

Zaagmal +
geleidemal

90/0/40

90/0/90

Geen

Man

Malunion
antebracifractuur

Simulatie op
modellen

30/0/30

90/0/60

Wondinfectie

64

Vrouw

Malunion dist.
radiusfractuur

Simulatie op
modellen

90/0/60

90/0/80

70/0/80

90/0/80

Geen

58

Vrouw

Malunion dist.
radiusfractuur

Zaagmal +
geleidemal

60/0/60

80/0/85

30/0/30

80/0/40

Geen
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Voor
Flex/Ext**

Na
Flex/Ext**

Complicaties
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Samenwerking Medisch Centrum Alkmaar en
Netwerk Handtherapie Noord-West
Oprichting ten behoeve van deskundige begeleiding van
handletselpatiënten in de eerste lijn.
Inge Hemkes*

Inleiding
Op initiatief van het Medisch Centrum Alkmaar
(MCA) en in samenwerking met Stichting Zorg Ondersteuning Noord-Holland (ZONH) is in 2011 een eerstelijns netwerk voor handtherapie opgericht. Het netwerk bestaat uit eerstelijns fysio- en ergotherapeuten. De bedoeling is dat zij in hun praktijk patiënten
met handletsel zien, die voorheen alleen bij de afdeling revalidatie van het ziekenhuis terecht konden. In
het regionale netwerk zijn acht fysio- en ergotherapiepraktijken uit de regio’s Noord-Kennemerland en
de Kop van Noord-Holland aangesloten, die afspraken
hebben gemaakt over samenwerking, deskundigheidsbevordering en de onderlinge communicatie.
Het ontstaan
Er bleek een noodzaak de wachtlijsten en de toenemende stroom patiënten met handletsel op de afdeling revalidatie van het MCA te verlichten. Eind juni
2010 heeft Thieu Berkhout, werkzaam als fysiotherapeut en handtherapeut in het MCA, een bijeenkomst
belegd om de animo onder de eerstelijnspraktijken te
peilen om tot een nauwere samenwerking op het gebied van handrevalidatie te komen. Er zijn diverse
praktijken uitgenodigd, waarbij selectie heeft plaatsgevonden op basis van spreiding (postcode gebied) en
van de praktijken met goede faciliteiten en bestaande
persoonlijke relaties. Het MCA wilde geen top-down
organisatiestructuur in het netwerk. Het gaat vooral
om samenwerken in een open structuur om de multidisciplinaire zorg vanuit het ziekenhuis naar de eerste
lijn over te dragen.
Het project
Het MCA heeft stichting ZONH benaderd om het project verder procesmatig vorm te geven. De stichting
ondersteunt beroepsbeoefenaars in de eerste lijn bij
het verbeteren van de kwaliteit en beschikbaarheid van eerstelijnsgezondheidszorg. In november
2010 ging de projectgroep van start. Thieu Berkhout,
initiatiefnemer, een begeleider van ZONH, twee ergotherapeuten en twee fysiotherapeuten hebben zitting
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in deze groep. De fysio- en ergotherapeuten die niet
in de projectgroep zitting hadden, zijn klankbordgroep
tijdens dit project geweest. In januari 2011 was het
mogelijk een visie, missie en plan van aanpak te presenteren aan alle geïnteresseerde eerstelijnspraktijken. In deze presentatie zijn naast de visie en missie
ook door de projectgroep opgestelde toelatingscriteria voor het handennetwerk gepresenteerd. Naast
tijd, inzet en financiële investering wordt er namelijk
ook uitbreiding van kennis op gebied van handrevalidatie gevraagd. De deskundigheidsbevordering is aangeboden middels het volgen van maandelijkse scholing in het MCA, verplichte stage-uren en het volgen
van de basisopleiding Handtherapie.
Deelname aan het netwerk verplicht de deelnemers
het eerste jaar tot het beleggen van een aantal bijeenkomsten met als doel: inhoudelijk en organisatorisch het netwerk verder vorm te geven en een bijdrage leveren aan de PR opzet. Om te kunnen voldoen
aan de eisen die worden gesteld aan de handtherapeuten dienen sommige praktijken hun praktijkinventaris uit te breiden. Te denken valt aan meetapparatuur of spalkmateriaal. Van de praktijken wordt gevraagd de aangemelde handpatiënt binnen een week
na verwijzing te kunnen inplannen en zorg te dragen
voor een goede vakantie- of ziektevervanging. In februari en maart 2011 zijn, vanwege de vele enthousiaste aanmeldingen voor deelname aan het op te
zetten netwerk, sollicitatieprocedures geweest. De
groep deelnemende praktijken diende bescheiden te
blijven, zodat de praktijken in het netwerk, voldoende
patiënten konden gaan zien om ervaring op te doen
en deze ervaringen verder uit te breiden. In april –
mei 2011 heeft de eerste netwerkbijeenkomst plaatsgevonden en is de samenwerkingsovereenkomst getekend door de acht deelnemende praktijken. Er
wordt een voorzitter, secretaris en penningmeester
benoemd. De projectgroep van het handennetwerk
wordt opgeheven en het voltallige netwerk kon aan
de slag.
De naam: ‘Netwerk Handtherapie Noord-West’ is ontstaan en voorzien van een logo. In september 2011
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raakte ZONH los van het netwerk en in januari 2012 is
er tussen het netwerk en het MCA een overeenkomst
gesloten. Binnen het netwerk is een Commissie communicatie en informatievoorziening, een Commissie
deskundigheidsbevordering en een Commissie kwaliteit opgezet.
De Commissie deskundigheidsbevordering is verantwoordelijk voor het samenstellen en organiseren van
de scholingsagenda. De scholingsbehoefte wordt kenbaar gemaakt aan de therapeuten van het MCA.
De Commissie communicatie en informatievoorziening is belast met de communicatie naar externe partijen (huisartsen, ziekenhuizen, verzekeraars, patiënten). Zij realiseren de PR en communicatie voor het
netwerk.
De Kwaliteitscommissie stelt een richtlijn op over de
overdracht van patiëntgegevens binnen het netwerk
en de wijze waarop de partijen de patiëntgegevens
eenduidig kunnen registreren. Tevens is in 2011 een
systematiek afgesproken over de wijze waarop
klanttevredenheid van de handpatiënten wordt gemeten.
Huidige stand van zaken
Per 1 januari 2012 is in de regio’s Kop van NoordHolland en Noord-Kennemerland een zelfstandig
functionerend netwerk handrevalidatie, met schriftelijke afspraken over doel, taakverdeling en deskundigheidscriteria een feit. Er is sprake van een open com-
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municatie tussen de eerstelijnstherapeuten onderling
en tussen de eerstelijnstherapeuten en de therapeuten van het MCA. Onderlinge bereikbaarheid is daarvoor essentieel. Er is bereidheid vanuit het MCA tot
het delen van kennis. Door middel van korte lijnen
zijn er mogelijkheden voor ad-hoc overleg met
een handtherapeut via telefoon of e-mail.
Medio juni 2012 draait het netwerk volop en begint
de patiëntenstroom vanuit het MCA goed op gang te
komen. Therapeuten krijgen in hun eigen praktijkomgeving bekendheid en ontvangen ook verwijzingen
via de huisartsen voor patiënten met handaandoeningen. Hierdoor is de behandeling toegankelijk en dicht
in de buurt van patiënten en wordt duurdere revalidatiezorg verplaatst naar goedkopere eerstelijns paramedische zorg. Met het ontstaan van het Netwerk
Handtherapie Noord-West is de mogelijkheid gecreëerd op een professioneel niveau en in nauwe samenwerking met het MCA, continuering van de revalidatie
van tal van handpatiënten te waarborgen. De wachtlijsten en toenemende stroom patiënten met handletsel op de afdeling revalidatie van het MCA wordt hiermee verlicht. Een regionaal netwerk met eerstelijnspraktijken in deze vorm is bijzonder in Nederland.
*Inge Hemkes, ergotherapeut.
Email: handrevalidatienoordwest@gmail.com
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Anesthesietechnieken bij
hand en polschirurgie
Jan Eshuis *
Een beknopt overzicht van algemene anesthesietechnieken en specifieke regionale
anesthesietechnieken voor reconstructieve operaties aan pols en hand. Toegelicht
wordt wat de invloed is van toepassing van de Echogeleide techniek bij plexusanesthesie en er wordt inzicht gegeven in aantal en aard van mogelijke complicaties bij
deze technieken.
Gebruikte afkortingen:
US=UltraSound (=Echo-)

LA=Lokaal

Met hand- en polschirurgie en de nabehandeling daarvan houden zich specialisten van velerlei richting bezig: plastisch-reconstructieve en orthopedische chirurgen, revalidatieartsen, fysio- en ergotherapeuten en
gespecialiseerde handtherapeuten. In veel centra is er
tegenwoordig een gecombineerd mulitidisciplinair
team met dit onderdeel van de geneeskunde bezig.
Soms zijn daar ook pijnbehandelaars bij betrokken, en
hieronder zijn ook anesthesiologen.
Bij de operatieve ingrepen zelf zijn meestal ook anesthesiologen betrokken, al komt het ook voor dat de
chirurg zelf een vorm van regionale anesthesie toedient. Afhankelijk van de specialisatie van het centrum
wordt een aantal van de volgende niet complete lijst
van ingrepen gerekend tot de typische reconstructieve
en therapeutische hand- en polschirurgie.

Anestheticum;

PZB=Perifeer

ZenuwBlock;

Voor deze ingrepen zijn algehele en geleidingsanesthesietechnieken (regionale en perifere zenuwblokkades)
geëigend. Voor uitgebreide pees-, zenuw- en vaatlesies, gecombineerd met ossaal trauma zijn vaak langdurige operatieve ingrepen noodzakelijk. Eveneens
betreft het bijna altijd spoedingrepen met een grote
kans op hevige postoperatieve pijn. Voor optimale
pijnbestrijding is een continue regionale techniek
(geleidingsanesthesie) te overwegen, anderzijds is
voor het comfort van de patiënt algehele anesthesie of
een redelijke mate van sedatie aanbevelenswaardig.
Bij acute traumata betekent de niet-nuchtere staat van
de patiënt een extra risico voor algehele anesthesie en
sedatie. Desalniettemin is het vaak mogelijk om hetzij
één van de technieken, hetzij een combinatie te gebruiken.

Ingrepen

Vingers

Artrodese DIP (distaal interphalangeaal gewricht), artrodese PIP (proximaal interphalangeaal gewricht), artroplastiek PIP (kunstgewricht)peesletsel, zenuwletsel, M. Dupuytren, tumoren, bv reusceltumor, cyste/ganglion,
letsel volaire plaat, boutonnière, swanneck, fracturen

Hand

M. Dupuytren,carpaal tunnel syndroom, triggerfinger, pees/zenuwletsel, tumoren, peestransfers, duimbasis
artrose, carpal boss operatie, fracturen, amputaties, replantaties

Pols

Dorsaal of volair polsganglion, proximale rij carpectomie, diverse handworteloperaties, polsprothese, ulnakopprothese, ligament reconstructies (bijvoorbeeld Brunelli-plastiek), radius correctie-osteotomie, ulnaverkorting, Kienböck, resectie processus styloideus ulnae, tumoren, arterieel letsel

Tabel 1.
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Algemene anesthesie
Algemene anesthesie vereist hypnose (slaap), analgesie, beheersing van de autonome reflexen en eventueel spierverslapping. Het meest gebruikte hypnoticum
is Propofol, dat bij de inductie, en bij het onderhoud
als continu infuus, kan worden toegepast. Overige
intraveneuze hypnotica als Etomidaat en Pentothal
zijn niet als continue infusie te gebruiken. Dampvormige anesthetica zoals Sevofluraan en Desflurane zijn
bij uitstek geschikt voor continue toepassing; de moderne dampen werken snel in en ook weer uit. De
analgesie wordt door opioïden zoals Fentanyl, Alfentanil, Sufentanil of het ultrakort werkende en daardoor als continu infuus toe te dienen Remifentanil
bereikt. Omdat het laatste middel zeer snel is uitgewerkt is peroperatieve toepassing van een langer werkend opiaat zoals Morfine noodzakelijk voor de postoperatieve pijnbestrijding.
De kennis over pijnbestrijding is enorm toegenomen.
Daarom is het goed hier twee nieuwe ontwikkelingen
te noemen omdat handtherapeuten nogal eens te
maken krijgen met chronische pijn in de hand na operaties. Postoperatieve pijn is een multifactorieel proces dat niet alleen met opiaten te voorkomen is. Pijn
tijdens de operatie kan leiden tot sensitisatie van het
centrale zenuwstelsel en tot chronische pijn of hyperalgesie. Naast opiaten heeft kennis over de rol van
ontstekings- of inflammatiemediatoren al geleid tot
toevoeging van ontstekingsremmers (NSAID’s) bij de
perioperatieve pijnbestrijding. Maar er is meer. Soms
kan het toedienen van steeds meer opiaten toch niet
voorkómen dat er een staat van hyperalgesie ontstaat. Hierbij speelt de N-Methyl-D-Aspartaat(NMDA)receptor een rol. Een oud middel, Ketamine, blijkt hier
door blokkade van de NMDA-receptor een belangrijke
rol bij het voorkómen van chronische pijn na een operatie te hebben gekregen (1). Ketanest, een verder
gezuiverde vorm van Ketamine in lage dosering continu intraveneus tijdens en na de operatie toegevoegd
heeft een opiaatsparend effect en mogelijk ook een
rol bij het voorkómen van het Chronisch Regionaal
Pijnsyndroom (CRPS).
Een andere nieuwe toepassing van een oud middel is
continue toediening van Lidocäine (iv). Dit blijkt bij
buikoperaties vrijwel hetzelfde effect op ‘outcome’
van pijnbestrijding te hebben als epidurale pijnbestrijding. Een anti-inflammatoire activiteit van Lidocaïne
tegen chirurgische weefselschade zou hierin bijdragen.
Regionale anesthesietechnieken
De ingrepen aan pols en hand lenen zich uitstekend
voor regionale anesthesietechnieken door middel van
Perifere Zenuw-Blokkades (PZB). De arm en de hand
worden motorisch en sensibel geheel geïnnerveerd
door de plexus brachialis. De plexus is op verschillende niveau’s te benaderen voor een PZB, en ook lager
op de arm zijn de zenuwen die voortkomen uit de
plexus per stuk te verdoven. Achtereenvolgens zullen
de anatomie, de evolutie van de techniek van de PZB,
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de gebruikte middelen en de risico’s en complicaties
worden besproken.
Anatomie Plexus Brachialis
De zenuwvoorziening van de arm (de plexus brachialis) vindt zijn oorsprong in de ventrale radices
(wortels) van C4/5 tot en met Th1. Daar lopen deze
vijf wortels naar distaal en vormen vervolgens drie
trunci ter hoogte van de scalenuspoort, de spleetvormige ruimte tussen de mm. scalenus anterior en medius. Iets verder naar distaal, ter hoogte van de a subclavia, splitsen deze drie trunci zich elk in twee divisies, anterior en posterior. Vervolgens worden de vezels distaal ‘herverdeeld’ in drie strengen (lateraal,
mediaal en posterior) die uiteindelijk uitmonden in de
vijf hoofdzenuwen van de arm: n musculocutaneus
(die ‘hoog’ aftakt; buigen en supineren onderarm), n
axillaris (abduceren bovenarm), n radialis (extensoren
onderarm), n medianus (flexoren onderarm) en n ulnaris (vingers spreiden, sluiten)(figuur 1).

Figuur 1. Anatomie plexus brachialis www.nerveblock.ca

Voor het zetten van een PZB is het belangrijk de relaties van de diverse delen van het zenuwenbeloop ten
opzichte van de overige structuren goed te kennen.
Belangrijke structuren die direct in de buurt liggen zijn
de aa. carotis en subclavia, grote venen, de mm scaleni, de pleura. Bij de punctie moeten die alle vermeden worden. De hoofdzenuwen lopen verder individueel volgens een kenmerkend patroon over de arm
naar beneden tot bij de pols, waar ze zich verder vertakken. Op alle niveau’s is in principe een blokkade
(PZB) mogelijk maar de meeste operatieve PZB’s worden verricht op plexusniveau. Daar zijn vier klassieke
benaderingen beschreven: van boven naar beneden:
interscalenus, supraclaviculair, infraclaviculair en axillair. Alleen de interscalene benadering is niet bruikbaar voor hand- en polschirurgie; die techniek is voor
meer proximale ingrepen aan schouder en bovenarm
aangewezen. Vanaf supraclaviculair naar beneden is
elke techniek geschikt voor de handchirurgie. Zie tabel
2.
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Plaats blokkade

Operatieve indicatie

Complicaties / nadelen

Contra-indicaties

Interscaleen

Schouder, bovenarm, onderarm

N Phrenicusparese: functieverlies
hemidiafragma en longfunctie.
N recurrens-parese: stemverlies,
dyspnoe

Slechte longfunctie, pneumothorax

Supraclaviculair

Elleboog, onderarm en hand (met
echo simpel)

Idem en pneumothorax

Idem

Infraclaviculair

Idem

Kans op pneumo- en hemato-thorax,
chylothorax links

Idem

Axillair

Onderarm, hand (makkelijke techniek) Nadeel: arm moet in abductie gelegd
worden. Bloedleegteband soms pijnlijk

Tabel 2. Blokkade benaderingen Plexus Brachialis

Verder zijn er diverse specifieke ‘losse’ zenuwblokkades mogelijk van de nn. radialis, medianus, musculocutaneus en ulnaris op niveau van de humerusschacht, elleboog en bij de pols. Het polsblok wordt
echter minder goed verdragen door de patiënten dan
elleboog- of hogere blokkades. (3) Voor operaties aan
de vinger worden de sensibele zenuwen aan de basis
van elke vinger volgens Oberst lokaal verdoofd. Vaak
wordt door de chirurg ook een bloedleegteband
(tourniquet) aangelegd, waarvoor alleen de supra- en
infraclaviculaire blokkades een voldoende anesthesie
geven. De risico’s op pneumothorax zijn met het gebruik van Echo- of UltraSound-geleide technieken (US)
sterk afgenomen. Ondanks het gebruik van UStechniek waarbij de zenuw in beeld komt, lijkt het
aantal intraneurale injecties ten opzichte van de neurostimulatietechniek (zie onder) niet veel lager uit te
vallen. (4)
Hulptechnieken voor zenuwblokkades
Tot circa 1970 werden ‘blinde’ technieken toegepast:
op grond van anatomische kennis (‘landmarks’) werd
een naald op de veronderstelde plek ingebracht tot er
paresthesieën werden opgewekt in de beoogde zenuw. Hierbij kan gemakkelijk zenuwschade met functieverlies en chronische pijn optreden. Later werd de
techniek verfijnd met een zenuwstimulator, waaraan
de naald werd gekoppeld. Korte stroomstootjes (0,1
msec met een frequentie van 100 Hz) van afnemende
stroomsterkte (van 1 naar 0,4 mA) naarmate men
dichter bij de zenuw komt geleiden de anesthesioloog
naar de goede plek. De stimulus op de zenuw veroorzaakt een motorische respons van de bijbehorende
gestimuleerde spiergroep. De techniek vergt een gegronde kennis van de anatomie. Het succes ervan kan
echter gehinderd worden door anatomische variaties,
zenuw- en spierziekten en zelfs bij normale zenuwen
leidt naald-zenuw contact niet altijd tot een spiercontractie. De nieuwste techniek is die van de Echogeleide punctie, ofwel UltraSound (US). US techniek maakt
directe visualisatie van zenuwen, de naast gelegen
structuren, het naald traject, de naaldpunt ten opzich-
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te van de zenuw en tenslotte de verspreiding van het
lokaal anestheticum rondom de zenuw mogelijk. US
geeft ons anatomische én ‘real time’ procedurele informatie: het is geen blinde techniek meer zoals alle
voorgaande technieken. Je ziet de naald en de naaldpunt, en de structuren, ook die je wilt vermijden zoals
bijvoorbeeld de pleura of een vat. Vaak wordt de techniek in combinatie met neurostimulatie toegepast.
Het vergt een leertraject (sono-anatomie, oog-handcoördinatie) maar het komt de veiligheid ten goede.
Een voorbeeld is Figuur 2a en b.

2a
Figuur 2a
Opstelling met Echo-probe voor een Supraclaviculair
Plexusblock

2b

Figuur 2b
US-beeld van een Supraclaviculair Block De loop van de
naald is goed te zien, evenals de diepte van het doelorgaan,
de met de pijl aangegeven zenuwbanen van de plexus.
Eveneens zijn twee witte lijnen zichtbaar: de eerste rib en
de pleura. Punctie daarvan zou een pneumothorax veroorzaken. Injectie van het lokaal anesthesticum geeft een
‘zwarte wolk’ te zien. SA=Arteria Subclavia
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Met kennis van de anatomie en het echobeeld daarvan kan in principe over de hele arm het beloop van
de zenuwen gevolgd worden met echobeelden, waarbij een exacte locale anesthesie mogelijk is. Natuurlijk
lukt het niet altijd om het gewenste resultaat te bereiken. In de literatuur is sprake van wisselende slagingspercentages van 90-98 %. Met alleen neurostimulatie
ligt dit getal wat lager (V. Chan). Het succespercentage
is echter sterk afhankelijk van oefening, frequentie en
ervaring. Is er nu ook minder kans op zenuwschade?
Die is op zich laag, maar niet afwezig . De introductie
van US-geleiding is een baanbrekende ontwikkeling in
de evolutie van de regionale anesthesie. US-geleide
perifere zenuwblokkade is efficiënter, minder pijnlijk,
en succesvoller dan de techniek van anatomische oriëntatie en neurostimulatie. Er treedt echter blijkens
de literatuur niet minder blok-gerelateerd zenuwletsel
op (door bijvoorbeeld intraneurale injectie, ondanks
goed echobeeld). In combinatie met de neurostimulatie kan met de US-techniek de kans op schade wellicht
verder verminderd worden.
IVRA: Intraveneuze Regionale Anesthesie
Deze techniek zou ‘the poor men’s technique’ genoemd kunnen worden. Het succespercentage is zeer
hoog, de techniek zeer simpel, en voor een beperkt
aantal ingrepen is het een redelijk alternatief. Het
blok, door August Bier in 1908 geïntroduceerd, heeft
tot heden een plaats. Na plaatsing van een intraveneuze canule in de hand van de te opereren kant
wordt met een elastische zwachtel de arm bloedleeg
gemaakt; het bloed wordt er als het ware uitgeperst
naar proximaal. Om de bovenarm is een dubbele tourniquet aangebracht die vanaf distaal na de exsanguinatie wordt opgepompt tot boven de systolische
bloeddruk. Daarna wordt de zwachtel verwijderd en in
de canule 40-50 ml Lidocaïne 0,5% gespoten. Dit resulteert binnen 10 minuten in een anesthetische arm.
De bloedleegte mag niet eerder dan na een half uur
los worden gemaakt via een intermitterend onderbreken van de druk. Zie figuur (3). Met deze techniek zijn
operaties uit te voeren die niet langer dan 45 minuten
duren. Het zwachtelen is bij pijnlijke trauma’s van de
hand of pols niet goed mogelijk, waardoor deze techniek dan niet toegepast kan worden. Bezwaren van
pijn door de tourniquet kunnen opgevangen worden
door wisselend gebruik te maken van de proximale en
de distale bloedleegteband. Door het loslaten van de
bloedleegteband komen restanten Lidocaïne en afvalstoffen in de circulatie die de patiënt een metalige
smaak in de mond geven of een onregelmatige hartslag. Andere lokaal anesthetica dan Lidocaïne zijn in
dit verband te toxisch; met name door kans op ventrikelfibrilleren of convulsies.
Lokaal Anesthetica
Er zijn verschillende lokaal anesthetica (LA) in de praktijk in gebruik. Afhankelijk van de gewenste duur van
de zenuwblokkade, de plaats van injectie en de conditie van de patiënt zal een keuze gemaakt worden. Het
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Figuur 3 Bier’s Block of Regionaal Intraveneuze Anesthesie
( IVRA) (www.nysora.com)

gemeenschappelijke werkingsmechanisme berust op
een reversibele remming van de prikkeloverdracht in
de te exciteren zenuwen. Door beïnvloeding van de
Natrium/Kalium-pomp in de celmembraan van de zenuwcellen door het LA wordt de impulsgeleiding geremd en is de zenuw functioneel uitgeschakeld. Ander
weefsel dat door dat mechanisme een impuls voortgeleidt wordt ook door LA geremd of uitgeschakeld in
zijn werking. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vezels in
het hart die de prikkel van de boezem naar de kamer
voortgeleiden; dit kan bij overdosis dus tot gevaarlijke
ritmestoornissen aanleiding geven. Ook hersenweefsel is gevoelig voor beïnvloeding van de prikkeloverdracht.
In tabel 2 staan de meest gebruikte LA opgesomd met
daarbij de duur van de operatieve anesthesie en de
duur van de pijnstilling na de operatie
(analgesieduur). Voor langdurende ingrepen wordt
uiteraard een lang werkend middel als L-Bupivacaïne
en Ropivacaïne gebruikt. Lidocaïne en Mepivacaïne
werken snel in, maar korter door.
Tabel 2 Inwerktijd en werkingsduur diverse lokaal anesthetica (naar Hadzic A.,( 2007) Textbook of regional anesthesia,
McGrawHill)
Lokaal Anestheticum

Inwerktijd
(min)

Anesthesie- Analgeduur (u)
sieduur
(u)

1,5% Mepivacaïne

15-20

2-3

3-5

2%

10-20

2-5

3-8

0,5% Ropivacaïne

15-30

4-8

5-12

0,75% Ropivacaïne

10-15

5-10

6-24

0,5% LBupivacaïne 15-30

5-15

6-30

Lidocaïne

De US-techniek maakt het mogelijk met een relatief
lage dosis toch een goede blokkade te bereiken; de
duur van de analgesie is echter wel positief gecorreleerd aan de totale dosis en concentratie.
Complicaties en bijwerkingen
Contra-indicaties tegen een PZB zijn infectie ter plaatse en een allergie tegen het LA. Een relatieve contra-
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indicatie (afhankelijk ook van de lokalisatie) is een ernstige stollingsstoornis. Het toedienen van lokaal anesthetica door middel van een perifeer zenuwblock, bijvoorbeeld de hier genoemde plexusanesthesie, kan
tot complicaties en bijwerkingen leiden. Een bijwerking is de in de tabel genoemde betrokkenheid van de
n. phrenicus waardoor er een diafragmaparalyse ontstaat. In figuur 1 is te zien hoe dicht de n. phrenicus bij
de plexus verloopt waardoor die bijna altijd in de blokkade betrokken raakt. Een andere bijwerking is het
syndroom van Horner doordat het lokaal anestheticum zich ook verspreidt over het nabij gelegen ganglion stellatum; hierdoor treedt aan dezelfde kant een
aantal oogverschijnselen op: miosis (kleinere pupil) en
ptosis (hangend ooglid) en enophthalmus (iets dieper
in de oogkas weggezakt oog). Dit zijn beide voorbeelden van ‘tijdelijk collateral damage’, direct een gevolg
van de gewenste blokkade.
Daarnaast zijn ook ongewenste effecten mogelijk. Die
zijn te onderscheiden in lokale en systemische. Lokale
complicaties worden veroorzaakt door schade door de
prik ter plaatse: een hematoom, schade aan de zenuw
doordat er niet om de zenuw heen, maar ín de zenuw
is geprikt, een pneumothorax doordat de pleura is
gepenetreerd, of door het ontstaan van een infectie.
Schade aan zenuwen openbaart zich in langer of korter durende postoperatieve paresthesieën (pijn) of
functieverlies. De frequentie van deze complicaties is
gelukkig niet hoog, maar niet afwezig. Elke medische
handeling heeft een zeker risico. In een recent onderzoek bleek ten gevolge van US-geleide perifere zenuwblokkades de volgende complicatiegetallen per
1000 blokkades (tabel 3).

mond, tinnitus (oorsuizen), slaperigheid of onrust, insulten, coma, ademdepressie, tot ventriculaire hartritmestoornissen en hartstilstand. Daarom moet de patiënt tijdens de blokkade altijd gemonitord zijn en dient
er gefractioneerd en niet te snel ingespoten te worden. Tenslotte is er nog een kleine kans op een allergie. Tegen systemische toxiciteit kan een infusie met
de vettige emulsie Intralipid reddend zijn. Reanimatie
is vaak moeilijk door de hardnekkige ventriculaire aritmieën.
Literatuur

Hollmann M.W., Vegt,M.H. van der, Dahan. A en Vranken J.H. (2008). Het
perioperatieve gebruik van Ketamine Van K naar Beter. Ned Tijdschr
Anesthesiologie vol 20:2
Hadzic A.,( 2007). Textbook of regional anesthesia and Acute Pain Management. McGrawHill
Remerand F., Caillaud J. et al (2012).Tolerance and efficacy of peripheral
nerve blocks for carpal tunnel release. Ann Fr Anesth Reanim, Jan;31
(1):34-40
Dillane D., Tsui B.C. (2012). Is there still a place for the use of nerve stimulation? Paed.Anesth Jan;22(1):102-8
Fredrickson M.J., Abeysekera A., White R.(2012). Randomized study of the
effect of Local Anesthetic Volume and Concentration on the duration of
Peripheral Nerve Blockade Reg Anesth Pain Med 2012 Jun 1. [Epub
ahead of print]
Chan V.W.S. (2009). IARS 2009 Review Course Lectures
Sites B.D., Taenzer A.H. et al (2012). Incidence of Local Anesthetic
Systemic Toxicity and Postoperative Neurologic Symptoms Associated
with 12,668 Ultrasound-Guided Nerve Blocks: an Analysis from a Prospective Clinical Registry. Reg Anesth Pain Med 2012 Jun 14 [Epub
ahead of print]

Drs. Jan H Eshuis, anesthesioloog, Academisch
Medisch Centrum Amsterdam
Email: j.h.eshuis@amc.nl

Systemische complicaties ontstaan door intoxicatie
met het LA. Dit kan komen door een te hoge dosis of
door een versnelde resorptie, bijvoorbeeld door accidentele veneuze injectie of door versnelde opname
door het omliggende weefsel. Niet alleen in de axonen van de zenuwen maar ook in het geleidingssysteem van het hart en in het centrale zenuwstelsel kan
de intrinsiek natriumkanaalblokkerende werking van
LA tot toxische verschijnselen leiden. Die variëren van
mild tot letaal: van metaalsmaak, tintelingen rond de

Tabel 3.
Complicatie bij n= 12.668 patiënten in 8 jaar

Incidentie per 1000 blokkades (met 95% CI)

Postop. neurologische verschijnselen > 5 dagen

1,8 (1,1-2,7)

Postop. neurologische verschijnselen > 6 maanden

0,9 (0,5-1,7)

Convulsies

0,08 (0,0-0,3)

Pneumothorax

0 (0-0,3)

Accidentele veneuze punctie

0,6 (0,2-1,2)

Accidentele arteriële punctie

1,2 (0,7-2,0)

Paresthesie tijdens blokkade

2,0 (1,2-3,0)
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Nieuwe ontwikkelingen
in de prothesiologie van
de bovenste extremiteit
Corry van der Sluis*, Dick Plettenburg** en
Michael Brouwers***

Op het gebied van de armprothesiologie zijn vele nieuwe ontwikkelingen gaande. In dit artikel
wordt ingegaan op (1) osseo-integratie, waarbij fixatiemateriaal in het bot wordt gezet en door
de huid steekt. De prothese kan vervolgens worden vastgemaakt aan dit fixatiemateriaal. Nieuwe prothesecomponenten, zoals Multi-articulaire prothesehanden en beweegbare polsen worden besproken (2). Ook op het gebied van aansturing zijn er nieuwe ontwikkelingen: (3) targeted muscle reinnervation, een operatieve procedure waarbij restanten van zenuwen uit de
stomp worden ingehecht in zogenaamde ‘target’ spieren en (4) het Ipsilateral Scapular Cutaneous Anchor systeem, een nieuwe manier om het harnas van een lichaamsbekrachtigde prothese te bevestigen.

Inleiding
Na een amputatie van (een deel van) een arm, is een
armprothese een mogelijke oplossing om het verlies
van de arm op te vangen. Met een prothese kan de
cosmetiek worden verbeterd en ook bimanueel handelen, zoals grijpen en fixeren, kan door een prothese
weer mogelijk worden gemaakt. De patiënt heeft vaak
hoge verwachtingen van de mogelijkheden van een
prothese om een hand of arm te vervangen, maar die
blijken veelal niet of slechts gedeeltelijk uit te komen.
Bijna de helft van alle prothesedragers gebruikt de
prothese uiteindelijk niet of slechts in geringe mate
(Biddiss et al., 2007). Redenen hiervoor zijn tegenvallende cosmetiek, draagcomfort (onder andere zweterigheid bij warm weer, het gewicht van de prothese),
functionaliteit, controle, te veel onderhoud en hoge
kosten van de prothese (Plettenburg, 2006, Dudkiewitz et al., 2004, Biddiss et al., 2007). Diverse fabrikanten en onderzoeksgroepen spelen in op het feit dat
armprothesen momenteel nog verre van optimaal zijn
en dat verdere technische ontwikkelingen mogelijk
zijn.
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Op diverse vlakken zijn de afgelopen decennia nieuwe
ontwikkelingen gepresenteerd, zoals:
1. Fitting van de prothese: Osseo-integratie

2. Nieuwe prothesecomponenten
3. Aansturing: Targeted Muscle Reinnervation (TMR)
4. Aansturing: Lichaamsbekrachtigde prothesen
Osseo-integratie
Het principe van osseo-integratie, het integreren van
fixatiemateriaal door de huid in bot, werd in Zweden
ontwikkeld binnen de tandheelkunde in de
zestiger jaren van de vorige eeuw. Sinds 1990 wordt
de methode ook bij amputaties van de ledematen toegepast, vooral bij de onderste extremiteiten. Inmiddels is bij enkele tientallen patiënten ook ervaring opgedaan met osseo-integratie voor de bovenste extremiteiten, namelijk bij bovenarmamputaties, onderarmamputaties en vingers (figuur 1) (Brånemark et al.,
2001, Doppen et al., 2009).
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OPRA-procedure. Hoewel er een aantal verschillende
methoden van osseo-integratie bestaan (Aschoff et al.,
2009, Brånemark et al., 2001, Kang et al., 2010), is de
methode
ontwikkeld
door
de
OPRA-groep
(Osseointegrated Prostheses for the Rehabilitation of
Amputees) onder leiding van de chirurg Rickard Brånemark uit Zweden het meest uitgevoerd. Hun behandeling bestaat uit twee operatieve ingrepen en een revalidatietraject.

Figuur 1. Osseo-integratie in
een transhumerale amputatiestomp (Kang et al., 2010)

Tijdens de eerste operatieve ingreep wordt een titanium schroef [fixture] in de mergholte van het bot gebracht. In de loop van ongeveer zes maanden vindt
ingroei van bot in de schroef plaats. Dit is belangrijk
voor rotatiestabiliteit. Een half jaar na de eerste ingreep wordt de tweede operatieve ingreep uitgevoerd. Daarbij wordt een uitwendige fixatie
[abutment] aangebracht, waaraan later de been- of
armprothese bevestigd kan worden met een kliksysteem. Deze fixatie gaat door de huid heen en wordt
verankerd in de intra-ossale schroef (zie figuur 2).

Figuur 2. Schema van het OPRA-osseo-integratie implantaat
(Hagberg en Brånemark, 2009)

Het revalidatietraject kan vier weken na de tweede
ingreep starten en bestaat vooral uit het langzaam
opbouwen van de belastbaarheid met gewichten die
aan de fixatie worden gehangen. De definitieve prothese kan ongeveer drie maanden na de tweede ingreep aan de fixatie worden bevestigd. Elk type prothese (cosmetisch, lichaamsbekrachtigd of myoelektrisch) kan eenvoudig, en zonder specifiek gereedschap, aan de osseo-integratie-fixatie worden bevestigd:
Voordelen. Voordelen van deze fitting voor amputatiepatiënten zijn het direct en gemakkelijk kunnen bevestigen van de prothese aan de osseo-integratie-fixatie.
Een liner of koker is niet meer nodig. Daarnaast geven
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patiënten aan dat ze meer controle over de prothese
hebben, de prothese voelt lichter aan, en patiënten
ervaren een zekere mate van feed-back,
‘osseoperception’ genaamd.
Nadelen. De belangrijkste nadelen van osseointegratie zijn het relatief grote infectierisico rond de
opening in de huid en loslaten van het fixatiemateriaal. Daarnaast is er risico op fracturen en ook komt
materiaalbreuk voor. Bij ongeveer 10% van de patiënten moet de prothese om één van deze redenen verwijderd worden (Frölke en van de Meent, 2010). Het
indicatiegebied voor osseo-integratie is vanwege dit
percentage van falen van de behandeling nog beperkt:
alleen vitale patiënten met vooral amputaties op hoger niveau en aantoonbare huid- en stompproblemen
gerelateerd aan prothesegebruik zouden in aanmerking moeten komen voor deze procedure (Frölke en
van de Meent, 2010).
ITAP-procedure. Een andere manier van osseointegratie is onlangs gepubliceerd door een Engelse
groep (Kang et al., 2010). Zij beschreven in een casus
een operatie (one-stage procedure) waarbij een titanium implantaat, de ITAP (Intraosseous Transcutaneous
Amputation Prosthesis), werd ingebracht in een transhumerale amputatiestomp. Bij dit implantaat is veel
aandacht besteed aan de integratie van de huid in het
implantaat. De ideeën hiervoor ontleende men aan de
natuur, namelijk de integratie van het gewei in de kop
van een hert.
Resultaten op langere termijn: Hagberg beschreef de
resultaten van 100 patiënten die een osseointegratieprocedure aan de onderste extremiteit hadden ondergaan tussen 1990 en 2008 (Hagberg en
Brånemark, 2009). Van de 100 personen met 106 implantaten, gebruikten 68 personen hun voorziening
nog in 2009. De auteurs onderstrepen het belang van
een zorgvuldig opgebouwd revalidatieprogramma en
een geprotocolliseerde aanpak gedurende het hele
behandeltraject. In Nederland is in Nijmegen op beperkte schaal ervaring opgedaan met osseo-integratie,
vooral aan de onderste extremiteit (Frölke en van de
Meent, 2010).
Nieuwe prothesecomponenten
Multi-articulaire prothesehanden
Myo-electrische prothesen werden in de zestiger jaren
van de vorige eeuw geïntroduceerd. Decennialang is er
weinig veranderd aan de basisprincipes van de prothese of van de prothesehand. Met de prothesehand kan
een driepuntsgreep en een cilindergreep/bolgreep
gemaakt worden, door het openen en sluiten van de
duim ten opzichte van de tweede/derde straal. Het
gewricht van deze prothesehanden heeft één vrijheidsgraad. In vergelijking met een gezonde hand is de
functie van een conventionele prothesehand daarmee
beperkt. De ontwikkeling van een hand met meerdere
vrijheidsgraden werd dan ook door diverse onderzoeksgroepen en fabrikanten als een uitdaging gezien.
In 2006 was de Schotse firma Touch Bionics de eerste
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firma die een multi-articulaire hand commercieel beschikbaar
maakte,
de
i-LIMB-hand
(http://
www.touchbionics.com).
De prothese met een i-LIMB-hand wordt, net als de
conventionele myo-electrische prothese, aangestuurd
met behulp van twee elektroden, die geactiveerd worden door onderliggende musculatuur in de stomp te
contraheren. Alle vingers van de i-LIMB-hand zijn voorzien van aparte motoren, waardoor de vingers zich
rond een voorwerp kunnen sluiten. De duim kan met
behulp van de andere hand in meerdere posities worden gebracht, waardoor een lateraalgreep mogelijk is.
Met de i-LIMB-hand kunnen een pincetgreep, driepuntsgreep, sleutelgreep of lateraalgreep, cilindergreep en bolgreep worden uitgevoerd. Daarnaast is
het mogelijk om de wijsvinger gestrekt te houden, terwijl de overige vingers buigen (index-pointing positie).
Nadeel is de relatief grote lengte van de vingers, waardoor omsluiten van kleine staafvormige voorwerpen
moeilijk is. Een ander nadeel is de manuele positionering van de duim van oppositie naar lateraalgreep.
De introductie van deze multi-articulaire hand beloofde een spectaculaire verbetering van functionaliteit
ten opzichte van de (conventionele) myo-electrische
hand. Onderzoek bij een patiënt die beide prothesehanden uitprobeerde, liet zien dat de i-LIMB hand betrouwbaarder was bij het vasthouden van voorwerpen, de patiënt was ook meer tevreden over de nieuwe hand omdat deze natuurlijker beweegt en daardoor minder opvalt, maar de conventionele hand was
krachtiger en minder kwetsbaar (van der Niet et al.,
2010). Deze negatieve eigenschappen van de i-LIMB
hand zijn door de firma Touch Bionics ter harte genomen en dit heeft geresulteerd in de lancering van de iLIMB Pulse, die krachtiger en robuuster is.
Inmiddels is de i-LIMB Ultra gelanceerd (figuur 3a).
Voordelen van de Pulse en de Ultra zijn vooral gelegen
in de software: de gebruiker kan bepaalde handgrepen
als voorkeursinstellingen programmeren, waardoor
het gebruik van de hand sneller en intuïtiever wordt.

gere amputatieniveaus. Voor transmetacarpale amputaties is sinds enkele jaren een myo-electrische voorziening beschikbaar gemaakt door de firma Touch Bionics, de ProDigits hand (figuur 3b). Ook deze hand
heeft multi-articulaire vingers. De aansturingsprincipes
zijn hetzelfde als voor de i-LIMB hand.

Figuur 3b. ProDigits prothesehand (http://
www.touchbionics.com)

Concurrenten van de firma Touch Bionics hebben ondertussen ook niet stil gezeten: de Engelse firma Steeper heeft in mei 2010 de Bebionic hand geïntroduceerd, welke in 2011 opgevolgd werd door de Bebionic
V2 (figuur 4) (http://www.bebionic.com). Deze Multiarticulaire hand is aanzienlijk goedkoper dan de i-LIMB
Ultra hand en heeft grotendeels dezelfde functies.

Figuur 5. Bebionic V2 hand (http://www.ottobock.com)

Figuur 3a. i-LIMB Ultra prothesehand (http://
www.touchbionics.com)

De firma Otto Bock (Duitsland) heeft de Michelangelohand
geïntroduceerd
(figuur
5)
(http://
www.ottobock.com). Deze hand heeft een duim die
via myo-electrische aansturing in verschillende posities kan worden gebracht. Daarnaast is er speciaal
voor deze hand een vrij beweegbare pols ontwikkeld.
De functionaliteit van al deze nieuwe multi-articulaire
handen zal nog verder onderzocht moeten worden.

De technologie die ontwikkeld is voor de i-LIMB hand
is niet alleen toepasbaar voor polsexarticulaties of ho-
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Figuur 5. De Michelangelo hand (http://
www.ottobock.com)

Beweegbare polsen
Naast de vrij beweegbare pols van de Michelangelo
hand zijn twee prothesepolsen op de markt gekomen
die meerdere bewegingsmogelijkheden hebben. De
Flex-pols (Otto Bock®) kan vastgezet worden in verschillende flexie/extensie standen (-40, -20, 0, 20, 40),
terwijl de Multiflex-pols (Motion Control®) niet alleen
in de flexie/extensie richting vastgezet kan worden
(-30, 0, 30) maar in de neutraal stand (0) is er een
stand waarin de pols vrij kan bewegen in de flexie/
extensie richting en in de radiair/ulnair richting. De
beweegbare pols lijkt voordelen te kunnen hebben bij
de persoonlijke verzorging, het voorbereiden van een
maaltijd, het eten en het bedienen van gereedschap of
andere activiteiten van het dagelijks leven.
Mogelijk zijn minder compensatiebewegingen vanuit
de romp, schouder en elleboog nodig als gebruikt gemaakt wordt van een verstelbare pols. Deze verminderde compensatiebewegingen zouden ertoe kunnen
bijdragen dat overbelastingsklachten verminderen. Of
dit werkelijk het geval is, dient nog te worden onderzocht.
Targeted Muscle Reinnervation (TMR)
Het aansturen van een myo-electrische prothese voor
een hoog amputatieniveau (transhumeraal of meer
proximaal) is niet eenvoudig. Niet meer dan twee spieren (biceps en triceps, of borst/rugmusculatuur) zijn
beschikbaar om bewegingen van elleboog, pols en
hand aan te sturen. Bijkomend nadeel is dat de genoemde spieren geen intuïtieve controleplaatsen zijn
voor de aansturing van de hand- en polsbewegingen.
Deze beperkingen maken het gebruik van een bovenarmprothese of een schouderexarticulatieprothese
traag en vermoeiend: het gelijktijdig uitvoeren van
bewegingen met meer dan twee vrijheidsgraden is
niet mogelijk. Targeted Muscle Reinnervation (TMR),
geïntroduceerd in 2004 door Todd Kuiken van het Rehabilitation Institute of Chicago (Kuiken et al., 2004), is
een chirurgische procedure waarmee het aantal EMGsignalen kan worden vergroot. Deze procedure maakt
gebruik van restanten van zenuwen die bij de amputatie doorgenomen zijn. Dit maakt meer intuïtieve controle van de armprothese mogelijk en daarnaast kunnen meerdere functies van de armprothese tegelijker-
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tijd worden uitgevoerd. TMR heeft een afferente en
een efferente component. De ‘target muscle’ wordt
gedenerveerd door de oorspronkelijke zenuwen door
te nemen. De m. pectoralis major (die in meerdere
afzonderlijk te contraheren delen wordt verdeeld) en
de m. pectoralis minor worden voor schouderexarticulaties meestal gebruikt als ‘target muscles’, maar ook
de m.latissimus dorsi en de m.deltoïdeus zijn voor dit
doel geschikt. Bij transhumerale amputaties kunnen
de m.biceps, m. triceps en de m.brachioradialis worden gebruikt. Na de denervatie worden de ‘target
muscles’ gereïnnerveerd met de restanten van de zenuwen uit de amputatiestomp:
de n. musculocuteaneus (elleboog flexie) wordt bijvoorbeeld verplaatst naar de pars clavicularis van de
m. pectoralis major, de n. radialis (strekken elleboog,
hand openen) naar het pars abdominalis, de n. medianus (polsflexie, hand sluiten) naar het pars sternocostalis en de n. ulnaris (hand sluiten) naar de m. pectoralis minor. Deze laatste spier wordt van onder de
m. pectoralis major vandaan geprepareerd en naar de
laterale borstwand verplaatst om de spiersignalen niet
te laten vermengen met spiersignalen vanuit de m.
pectoralis major (zie figuur 6).

Figuur 6. Targeted Muscle Reinnervation (Kuiken et al.,
2007)

Welke zenuw verplaatst wordt, is individueel bepaald
en hangt af van de kwaliteit en lengte van de aanwezige zenuwen (Miller et al., 2008). Om EMG-signalen
nog beter op te kunnen vangen, wordt het subcutane
vet van de target spieren verwijderd. Wanneer de huid
over de target spier wordt gedenerveerd en gereïnnerveerd met afferente vezels van resterende handzenuwen, is sensory reinnervation mogelijk: de patiënt
voelt bij aanraking van het desbetreffende huidgedeelte een deel van zijn geamputeerde arm of hand
(Kuiken et al, 2007).
Drie weken na de operatie begint de patiënt met het
oefenen van ‘het bewegen’ van alle ontbrekende gewrichten. Tien tot vijftien weken na de operatie kunnen de eerste, minieme tekenen van reïnnervatie worden verwacht (Stubblefield et al., 2009). Zodra deze
tekenen worden waargenomen, wordt gestart met
spierversterkende oefeningen. Het aantal contracties
en de duur van de contracties wordt steeds verder
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opgevoerd. Het visualiseren van bewegingen, al dan
niet met gebruik maken van een spiegel, het tegelijkertijd met de contralaterale arm uitvoeren van de
oefeningen en het voelen van eventuele contracties
spelen een rol in de training. Drie tot zes maanden
postoperatief kunnen spiercontracties van voldoende
sterkte worden opgevangen om de prothese aan te
kunnen sturen. Zes maanden postoperatief kan over
het algemeen worden gestart met een prothesevoorziening. De plaats van de elektroden in de prothese
moet in de maanden daarna vaak nog worden bijgesteld als reïnnervatie nog verder plaatsvindt.
Lichaamsbekrachtigde prothesen
Eén van de redenen waarom lichaamsbekrachtigde
prothesen worden afgewezen is het ongemak dat de
schouderbandage soms met zich meebrengt. Door de
relatief hoge krachten die moeten worden overgebracht, gaat de bandage schuren en knellen. Dat geeft
vooral in de oksel van de contralaterale zijde aanleiding tot problemen. Recent heeft een Amerikaanse
ergotherapeut, Debra Latour, een alternatieve uitvoering van de schouderbandage geïntroduceerd: de Ipsilateral Scapular Cutaneous Anchor (figuur 7) (Latour et
al., 2007). De lus om de contralaterale schouder vervalt en de bedieningskabel wordt nu vastgemaakt aan
een ‘anchor’ dat op de huid wordt geplakt met een
huidvriendelijke, dubbelzijdig klevende tape. Hoewel
een definitief oordeel moet wachten op uitgebreidere
vergelijkende klinische tests, zijn de eerste resultaten
positief.
Epiloog
Figuur 7. Een
lichaamsbekrachtigde
onderarmprothese
uitgevoerd
met het nieuwe Ipsilateral
Scapular Cutaneous Anchor. (foto:
Debra Latour)
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Osseo-integratie en TMR zijn innovatieve behandelmethoden die al een aantal jaren in de praktijk worden
gebracht. Dat betekent nog niet dat deze behandelingen overal in de (westerse) wereld worden uitgevoerd.
Daarmee is de beschikbaarheid voor de ‘gewone’ patiënt nog beperkt. De multi-articulaire handen zijn voor
patiënten ook beperkt verkrijgbaar, wat te maken
heeft met de hoge kosten. Door toenemende concurrentie mag verwacht worden dat hier in de toekomst
verandering in komt.
De Ipsilateral Scapular Cutaneous Anchor is tegen relatief lage kosten commercieel verkrijgbaar en kan ook
gemakkelijk door de therapeut zelf worden vervaardigd. Nieuwe ontwikkelingen voor de lichaamsbekrachtigde prothesen spelen zich af op het gebied van
proprioceptieve terugmelding. Delft Institute of Prosthetics and Orthotics werkt aan nieuwe protheseontwerpen die gebruik kunnen maken van de proprioceptieve mogelijkheden van lichaamsbesturing.
Voor de toekomst worden meer innovaties verwacht.
De ontwikkeling van pattern recognition is hier een
voorbeeld van. Hierbij worden veel meer EMG signalen uit spiercontracties gehaald dan de twee signalen
die tot nu toe gebruikelijk zijn bij het gebruik van myoelectrische prothesen. Het principiële probleem van
het ontbreken van proprioceptieve terugkoppeling
wordt hiermee helaas niet opgelost. Daarnaast wordt
er geëxperimenteerd met elektroden die geïmplanteerd worden in spieren en zenuwen, of zelfs in de
hersenen. Signalen vanuit deze elektroden worden
met behulp van telemetrie opgevangen en verwerkt.
Eén van de problemen die hierbij moet worden overwonnen is dat het lichaam na verloop van tijd de elektroden inkapselt, waardoor de signalen niet meer kunnen worden opgevangen. Mocht dit op termijn lukken
dan heeft deze technologie de belofte in zich wel te
kunnen zorgen voor (proprioceptieve) terugkoppeling
van de protheseprestaties naar het lichaam van de
gebruiker.
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Interview met Prof. Dr. C.K. van der Sluis
zijn meer collega’s in het land die specifiek in arm- en
handrevalidatie geïnteresseerd zijn.
En, ben je de eerste en enige hoogleraar Revalidatiegeneeskunde met deze specialiteit?
CS: ja, dat dan weer wel.

Prof. Dr. C.K. (Corry) van der Sluis heeft op 12 juni
2012 het ambt van hoogleraar in de Revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder de arm- en handrevalidatie, aan de Rijksuniversiteit Groningen aanvaard. In dit
nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Handtherapie vindt u een artikel van haar hand. In dit interview maakt u nader kennis met deze bijzondere
vrouw.
Hoe ben je ertoe gekomen om te kiezen voor het specialisme arm- en handrevalidatie?
CS: Mijn interesse ligt vooral bij orthopedische en
traumatologische revalidatie, wat goed past bij het
specialisme arm- en handrevalidatie. Op een gegeven
moment kon ik meedoen met de multispecialistische
handenspreekuren met de plastisch chirurgen en reumatologen. Die spreekuren vond ik heel interessant. Ik
ben me toen meer gaan verdiepen in de handrevalidatie en dat is langzamerhand mijn specialisme geworden.
Is dit ook binnen de revalidatiegeneeskunde een specialisme?
CS: Nee, een officieel specialisme is het niet, maar er
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In je artikel ga je uitgebreid in op de ontwikkelingen
in de prothesiologie. Je houdt je ook bezig met onderzoek op onder andere het gebied van prothesetraining en meetinstrumenten. Kun je hier in het kort
iets over vertellen.
CS: Samen met Raoul Bongers van het Centrum voor
Bewegingswetenschappen onderzoeken we hoe je
moet trainen met een armprothese. We hebben bijvoorbeeld onderzocht hoe je iemand kunt leren een
myo-elektrische prothese aan te sturen met spiersignalen. Uit ons onderzoek bleek dat het niet uitmaakt
of je de aansturing traint met een oefenhand, een echte prothese of virtueel. Je kunt de elektroden op de
arm net zo goed in verbinding brengen met een apparaat, waarmee de patiënt een figuur op een computerscherm aanstuurt. Dit is een veel goedkopere methode, want oefenhanden zijn daarvoor niet nodig.
We hebben gekeken naar het aanbieden van taken: is
het beter om dat random (in willekeurige volgorde) of
geblokt (steeds dezelfde taak achterelkaar) te doen?
We hebben aangetoond dat dit uiteindelijk geen verschil maakt; maar dat geblokt leren in de beginfase
sneller gaat. Dit kan voor patiënten belangrijk zijn: als
je sneller leert, dan kan dat gunstig zijn voor je motivatie.
We hebben ook aangetoond dat indirect grijpen belangrijk is om te oefenen. Indirect grijpen is het pakken van een voorwerp met je niet aangedane arm en
dit voorwerp overgeven aan je prothesehand. Indirect
grijpen heeft als voordeel, dat de gezonde hand voelt
wat voor materiaal je beet hebt. Hard of zacht materiaal, ruw of glad. Die informatie gebruik je voor het
besturen van de prothesehand. De hersenen registreren wat de gezonde hand doet en passen de aansturing van de prothesehand daarop aan.
Wij bestuderen daarnaast intermanuele transfer effecten bij prothesegebruik. Trainen met een oefenprothese aan de niet-geamputeerde arm blijkt gunstige
effecten te hebben op de geamputeerde arm. Dit
effect noemen we intermanuele transfer. Dankzij intermanuele transfer kun je eerder beginnen met trainen – je hoeft niet te wachten tot de geamputeerde
arm er klaar voor is. De komende jaren onderzoeken
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we hoe je het effect van intermanuele transfer kunt
versterken met spiegeltherapie en mental imagery. Bij
spiegeltherapie trainen mensen met de nietaangedane arm, terwijl ze in de spiegel kijken. Zo
wordt gesuggereerd dat ze de aangedane arm trainen.
Bij mental imagery maak je geen daadwerkelijke bewegingen, maar je visualiseert ze in je hoofd.
Richt je je behalve op de prothesiologie ook op andere arm- en handaandoeningen? Zo ja, welke en kun je
hier iets over zeggen?
CS: Mijn onderzoek richt zich naast de prothesiologie
ook op handartrose en overbelastingsklachten. Ook
doen we onderzoek naar polsfracturen en scafoïdfracturen. Mijn aandachtsgebieden in de patiëntenzorg
zijn handletsels, reumahanden, congenitale handen en
polsproblematiek.
Kun je iets vertellen over de oprichting en het doel
van het Hand- en PolsCentrum (HPC) in het Universitair Medisch Centrum Groningen?
CS: Het HPC is een samenwerkingsverband tussen de
afdelingen Revalidatiegeneeskunde, Plastische Chirurgie, Traumatologie, Orthopedie, Radiologie en Reumatologie van het UMCG. Medisch specialisten van deze
afdelingen werken heel nauw met elkaar samen om
de zorg voor de patiënten met hand- en polsproblemen steeds verder te verbeteren. Vanuit de afdeling
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Revalidatiegeneeskunde zijn daarnaast de handtherapeuten en de psychosociale disciplines betrokken. Gezamenlijk houden we meerdere multispecialistische en
multidisciplinaire spreekuren per week voor patiënten
met diverse hand- en polsproblemen. Er zijn regelmatig bijeenkomsten met de radioloog om de diagnostiek
van probleemgevallen te bespreken. Vanuit het HPC
wordt veel onderwijs georganiseerd, vooral voor artsen in opleiding tot bijvoorbeeld (plastisch) chirurg,
orthopeed, spoedeisende hulp arts of revalidatiearts
met als doel de kennis over hand- en polsproblematiek
ook aan de poort te verbeteren. Daarnaast organiseren we ook landelijke cursussen, bijvoorbeeld snijpractica. Door dit samenwerkingsverband bouwen we veel
expertise op en dat komt onze patiënten zeker ten
goede!
Al deze werkzaamheden vragen waarschijnlijk heel
veel tijd. Je bent ook nog moeder en echtgenoot. Heb
je voldoende tijd voor je gezin en voor ontspanning
en hobby’s?
CS: Daar is zeker tijd voor, want mijn gezin is zeer belangrijk voor mij. Mijn man en ik werken beide parttime, waardoor we een goede balans tussen gezin en
werk hebben en er ook nog wat tijd voor hobby’s overblijft.
Redactie

27

Actieve nabehandeling van
extensorpeesletsels
Behandeling van zone 4-7 met behulp van het ICAM
protocol
Sylvia Pellekooren*
Bij de nabehandeling van extensorpezen wordt door de meeste handtherapeuten en artsen in Nederland een keuze gemaakt tussen statisch nabehandelen of passieve mobilisatie door middel van Early
Controlled Motion (ECM). Er is echter nog een derde mogelijkheid namelijk door middel van een Early Active Motion (EAM) protocol. Bij deze nabehandeling wordt er actief aangespannen. Deze methode is relatief simpel, tijd- en geld besparend en laat zowel op de lange als korte termijn vergelijkbare
resultaten zien met passieve mobilisatie door middel van een dynamische spalk. In dit artikel wordt
deze actieve vorm van nabehandelen onder de aandacht gebracht met behulp van het protocol Immediate Controlled Active Motion (ICAM).

Inleiding
In het verleden werden alle extensorpeesletsels statisch nabehandeld (Howell et al., 2005). Na jaren van
discussie over het statisch of dynamisch nabehandelen
(ECM) van extensorpezen, is het algemeen geaccepteerd om dynamisch na te behandelen (Bulstrode et
al., 2005). En sinds een aantal jaar heeft, in navolging
van de actieve nabehandeling van flexorpeesletsels,
ook de actieve nabehandeling van extensorpees letsels
zijn intrede gedaan hoewel deze vorm van nabehandeling voor extensorpezen minder bekend is (Siani, 2008,
Talsma et al., 2008).
Op dit moment is het in Nederland nog steeds algemeen geaccepteerd om zone 1 tot en met 4 statisch
na te behandelen en wordt er in zone 5 tot en met 7
met name gekozen voor passieve mobilisatie met behulp van een dynamische spalk (ECM). Dit ondanks dat
er in de afgelopen jaren verschillende protocollen voor
EAM zijn ontwikkeld welke goede behandelresultaten
laten zien op de korte termijn (Talsma et al., 2008) en
overeenkomstige behandelresultaten laten zien op de
lange termijn (Chester et al., 2002, Hall et al., 2010,
Matzon en Bozentka, 2010, Talsma et al., 2008, Sylaidis et al., 1997, Siani et al., 2008 en Khandwala et al.,
2000).
Internationaal worden extensorpeesletsels frequent
met behulp van EAM protocollen nabehandeld. In landen zoals de Verenigde Staten en Australië worden
verschillende protocollen voor actief nabehandelen
van extensorpeesletsels toegepast (Crosby et al.,
1999). De actieve behandelmethodes bieden vele
voordelen daar deze eenvoudig uitvoerbaar en kosten

28

besparend zijn (Chester et al., 2002, Hall et al., 2010,
Matzon en Bozentka, 2010, Talsma et al., 2008, Sylaidis et al., 1997, Siani et al., 2008 en Khandwala et al.,
2000).
Drie soorten nabehandeling
Bij het herstel van peesletsels kan er een driedeling
gemaakt worden in de nabehandeling: Statisch, passieve mobilisatie (ECM) en actief (EAM). Statische nabehandeling kan een goede optie zijn bij patiënten
met geringe therapietrouw (Bulstrode et al., 2005,
Evans, 1995, Hall et al., 2010), niet instrueerbare patiënten en kinderen (Evans, 2011).
Statisch nabehandelen heeft als nadelen het ontstaan
van een extensie lag, extrinsic tightness en adhesievorming met als gevolg verminderde flexie van de vinger(s) en contractuurvorming (Chester et al., 2002, Hall
et al., 2010, Newport et al., 2005). Passieve mobilisatie
door middel van ECM is in Nederland de meest gangbare keuze bij een extensorpeesletsel in zone 5-7. Met
name bij letsels waarbij uitgebreide wekedelenletsel
en/of fracturen voorkomen. Dit type extensorpeesletsel kan echter ook worden nabehandeld met een actief protocol. Actief nabehandelen heeft als voordelen
een makkelijk te maken spalk, goedkoop in materiaal,
een minder tijdrovende nabehandeling en simpel uit te
voeren voor zowel patiënt als therapeut ( Chester et
al., 2002, Hall et al., 2010, Talsma et al., 2008, Sylaidis
et al., 1997, Siani et al., 2008, Khandwala et al., 2000).
In de literatuur zijn duidelijke aanwijzingen voor een
sneller herstel van range of motion op de korte termijn
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en een snellere terugkeer van knijpkracht bij actief
nabehandelen. Deze effecten op de langere termijn
zijn echter vergelijkbaar met passieve mobilisatie.
Daarnaast is er een snellere toename van peessterkte
(Hall et al., 2010), vermindering van adhesievorming
en vermindering van in- en extrinsic tightness ( Hall et
al., 2010 en Newport et al., 1990).
De resultaten van EAM en ECM zijn dus op de lange
termijn vergelijkbaar, maar ECM nabehandelen is in
vergelijking met EAM complex en tijdrovend (Chester
et al., 2002). Daarnaast is het dragen van een dynamische extensiespalk onhandig (Khandwala et al., 2000).
Verder vindt er bij EAM sneller werkhervatting plaats
(Sylaidis et al., 1997, Siani, 2008 en Howell et al.,
2005).
Anatomie
Ter hoogte van de pols komen de extensorpezen de
hand binnen via het extensor retinaculum. Deze bestaat uit zes dorsale compartimenten. De pezen van
de m. Extensor Digitorum Communis en m. Extensor
Indicis Proprius lopen door het vierde compartiment.
Daarnaast loopt er in de basis van dit compartiment
een eindtak van de nervus interosseus posterior (PIN).
De PIN innerveert de EDC en EIP. Door het vijfde compartiment loopt de pees van de m. Extensor Digitorum
Minimi (EDM) welke ook geïnnerveerd wordt door de
PIN. Op de handrug zijn de extensorpezen plat van
vorm en lopen oppervlakkig onder de huid met uitzondering van de EIP die een diepere ligging heeft
(Matzon en Bozentka, 2010).
Er is een grote variatie in aanleg van de EDC, EDM en
EIP (Matzon en Bozentka, 2010, Hirai et al., 2001). De
meest voorkomende variatie voor de wijs- en middelvinger is één EDC pees met één slip. Bij de ringvinger
komt één pees met twee slippen met een gezamenlijke insertie het meest voor. Bij de pink is ook weer
sprake van één pees met één slip. Echter ontbreekt de
EDC hier regelmatig. Hiervoor in de plaats komt in de
meeste gevallen een gedeelde EDC pees met de ringvinger waarbij de slip zich splitst naar de ringvinger en
de pink (Hirai et al., 2001) of een dubbele EDM pees
(Matzon en Bozentka, 2010).
De EIP heeft over het algemeen één pees met zijn insertie ulnair van de EDC 2. Proximaal van het metacarpophalangeale gewricht (MCP) vormen zich intertendineuze connecties (Juncturae Tendinae) tussen
de EDC pezen (Matzon en Bozentka, 2010). Ook bij
deze connecties is er sprake van anatomische variaties (Hirai et al., 2001). De connecties tussen de extensorpezen in zone 5 en 6 kunnen bij bewegen effect
hebben op de herstelde pees(naad) en zijn van belang
voor het ICAM protocol (Schreuders en van Strien,
2012).
Ter hoogte van het MCP-gewricht centraliseren de
sagittale banden de EDC (Matzon en Bozentka, 2010,
Schreuders en van Strien, 2012) en ondersteunen het
MCP in extensie (Matzon en Bozentka, 2010). Daarnaast vormen de sagittale banden een sling ter hoogte
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van het MCP en hechten ze zowel ulnair als radiaal aan
op de volaire plaat (Matzon en Bozentka, 2010). Bij
flexie komen de sagittale banden onder spanning te
staan. Bij een letsel in deze zone is het dus van belang
de positie van de EDC te monitoren. Spanning op de
sagittale banden kan verminderd worden door te flecteren in het proximale interphalangeale gewricht (PIP)
met de MCP’s in extensie (Schreuders en van Strien,
2012). Daarnaast is er in deze zone sprake van kans op
verkleving met het kapsel van het MCP-gewricht doordat vaak ook kapsel en/ of bot is aangedaan (Newport
et al., 2005, Siana, 2008). Bij langdurige immobilisatie
van de MCP’s in extensie ontstaat er een verkorting
van de collaterale banden ter hoogte van het MCP. Dit
kan leiden tot een beperking van MCP flexie
(Schreuders en van Strien, 2012). Bij een zone 6 letsel
is het zaak rekening te houden met het ophopen van
oedeem op het dorsum van de hand. Hierdoor kan
een verminderde flexie ontstaan. In zone 7 bestaat er
een vergrote kans op adhesievorming als gevolg van
beperkte ruimte in de compartimenten van het extensor retinaculum (Schreuders en van Strien, 2012).
Aan de dorsale zijde van de hand is er weinig bedekking van de pezen met weke delen waardoor er verklevingen met de huid voorkomen. Met uitzondering
van het gedeelte in het extensorretinaculum zijn de
extensorpezen extrasynoviaal. Dit betekent dat de
bloedvoorziening, in tegenstelling tot bij flexorpezen,
niet vanuit de vincula tendiniae komt, maar segmentaal is en dus verzorgd wordt door omringende zachte
weefsels en paratenon. Bij grote letsels devitaliseren
de pezen waardoor er een toename van littekenweefsel en verkleving met omringende weefsels ontstaat
( Siani, 2008, Newport, 1990).
Hechttechnieken en lengteverlies
Er zijn verscheidene technieken om een extensorpees
te hechten zoals de running interlocking horizontal
mattress hechting, gemodificeerde Bunnell of gemodificeerde Kessler ( Lee, 2010). Afhankelijk van de
hechttechniek kan een lengteverlies ontstaan van 2-4
mm (Lee, 2010, Woo, 2005).
Peesglijden en spanning op de peesnaad
Om adhesievorming te voorkomen is er 3-5 mm peesglijden nodig (Duran, 1984, Evans, 1995). Dit peesglijden wordt bewerkstelligd door gewrichten distaal van
de peesnaad te bewegen waardoor de pees naar
proximaal glijdt. Daarnaast genereert actief bewegen
distaal van de peesnaad, zoals bij een EAM protocol,
meer peesglijden van de herstellende pees, minder
adhesievorming en snellere toename van peessterkte
dan bij ECM (Strickland, 2005). Stress op de herstellende pees heeft een aantal positieve effecten zoals verbetering van de treksterkte en verbeterde glijeigenschappen. Voor intrasynoviale pezen, zoals in
zone 7, zijn er daarnaast aanwijzingen voor een verhoogde diffusie van synoviale vloeistof (Evans, 1995).
Bij te veel stress op de peesnaad ontstaat er gapping.
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Dit wordt veroorzaakt door verlenging van het
peescallus1 en versterkt adhesievorming, waardoor er
een slechter eindresultaat behaald wordt (Evans,
1995). Bij de extensorpees is minder peesglijden mogelijk dan bij een flexorpezen als gevolg van minder
peesexcursie. Daarnaast zijn er minder mogelijkheden
om lengteveranderingen te compenseren als gevolg
van vele verbindingen in het extensorapparaat
(Newport, 1990). Bij het revalideren van een peesletsel is het dus zaak om de pees weer te laten glijden en
kracht over te brengen zonder gapping of een ruptuur
te veroorzaken. In een kadaverstudie naar peesglijden
in zone 3 tot en met 8 werd gevonden dat bij een polsstand van meer dan 21 graden extensie weinig tot
geen spanning in zone 5-6 ontstaat tijdens het bewegingstraject van een volle vuist naar volledige passieve
extensie (Minamikawa, 1992). Daarnaast toont deze
studie aan dat er bij een lengteverlies van 6.4 mm nog
steeds een volledige passieve vuist gemaakt kan worden mits de spalk in 45 graden polsextensie staat. Een
in vitro studie laat verder zien dat in zone 6, binnen
een spalk met de pols in 25 graden extensie en het
MCP in 15 graden extensie, volledige ROM gemaakt
kan worden zonder gapping of ruptuur (Sharma,
2008).

wikkelde, adviseert om in dit geval een spalk te maken
waarbij het juk over de ring- en middelvinger loopt en
vervolgens de wijsvinger en pink hoger houdt.
Voorafgaand aan de invoering van deze actieve nabehandeling is er met een kadaverstudie aangetoond dat
er sprake is van een zeer minimale gap tijdens actief
bewegen in deze houding dankzij de connecties tussen
de pezen (Howell, 2005, Minamikakawa et al., 1992).
In zone 4 was er echter wel lichte spanning op basis
van deze connecties en strakke omringende weefsels
(Minamikawa et al., 1992). Deze kadaverstudie werd
gevolgd door een intra-operatieve trial waarbij er sprake was van zone 5 letsel van EDC 3. Bij 20 graden polsextensie en 15-20 graden relatieve MCP extensie was
er geen spanning op de hechting tijdens actieve vuist
en het extenderen van de vingers.
Het protocol is opgebouwd in drie fases. Fase 1 is 0-21
dagen postoperatief, fase 2 is 22-35 dagen post operatief en fase 3 loopt van 36-49 dagen post operatief.
In fase 1 worden beide spalken aangelegd en beide
delen dienen continu gedragen te worden. De patiënt
mag volledige actieve flexie en extensie van de vingers
maken binnen de mogelijkheden van de spalk. Zie figuur 2 en 3.

ICAM
Sinds begin jaren 80 wordt er gebruik gemaakt van het
Immediate Controlled Active Motion (ICAM)
Hierbij wordt actief geoefend binnen de grenzen van
een tweedelige spalk. De eerste spalk houdt de pols in
20-25 graden extensie en het tweede gedeelte, het
zogenaamde juk, houdt het MCP van de aangedane
straal in 15-20 graden meer extensie dan de niet aangedane vingers (Howell, 2005).
Als de ringvinger en/of de middelvinger zijn aangedaan kan het juk rusten op de twee naastliggende vingers. Zie figuur 1.

Figuur 2.

Figuur 1.

Figuur 3.

Als de wijsvinger en/of de pink zijn aangedaan is dit
niet mogelijk Julianne Howell (Samaritan Hand Therapy Specialist, Albany, Oregon), die samen met dr. Merritt (Handchirurg, Richmond, Virginia) dit protocol ont-

De therapeut controleert de eventuele aanwezigheid
van oedeem, de uitvoering van de oefeningen, wondherstel en geeft litteken massage na het verwijderen
van de hechtingen. Patiënten dienen thuis te oefenen
en het litteken te masseren. Voor er gestart kan worden met fase 2 moet een volledige actieve ROM aanwezig zijn binnen de grenzen van de spalk.

1

Tijdens de proliferatiefase vindt er collageensynthese plaatst door lokale
tenoblasten en aangevoerde fibroblasten. Het gevormde weefsel noemt
men ook wel peescallus.
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In de tweede fase dient het juk continu gedragen te
worden. Zie figuur 4.

Figuur 4.

Ter voorbereiding van het afbouwen van de polsspalk
wordt er gestart met actieve oefeningen voor de pols.
In eerste instantie wordt pols flexie en -extensie geoefend met ontspannen vingers. Indien er geen extensielag ontstaat dan worden de polsoefeningen gecombineerd met extensie in de vingers. Als de pols vrij beweegt kunnen lichte activiteiten worden hervat zonder polsspalk. Echter bij middelzware en zware activiteiten dienen beide delen gedragen te worden.
Tijdens de derde fase mag de polsspalk worden afgedaan en wordt alleen het juk nog gedragen tijdens activiteiten. Er dient actief geoefend te worden zonder
juk. Deze fase is ten einde als er een volledige pols- en
vingermobiliteit is zonder de spalk.
De therapiefrequentie is in de eerste tien dagen tweemaal per week ter controle van de spalk, oedeem en
oefentherapie. Daarna volgt één maal per week ter
controle van de spalk, instructie en opbouw van het
programma.
Conclusie
Tot op heden wordt bij de nabehandeling van een extensorpeesletsel in zone 4 tot en met 7 voornamelijk
nabehandeld met behulp van een ECM protocol. Dit
ondanks het feit dat EAM vergelijkbare resultaten laat
zien en in vergelijking met ECM vele voordelen heeft
(tijd- en kostenbesparend, makkelijk voor zowel therapeut als patiënt). Bij enkelvoudige geïsoleerde extensorpeesletsels van vingers in zone 4 tot en met 7
kan gebruik gemaakt worden van het ICAM protocol.
Voor extensorpeesletsels van meerdere vingers tegelijk zal dit protocol over het algemeen niet kunnen
worden toegepast aangezien de aangedane vinger
moet worden 'opgehangen' aan vingers met een intacte pees. Voor deze letsels is nabehandelen door middel van EAM ook goed mogelijk met behulp van het
Norwich protocol (Sylaidis, 1997).

Het patroon van de ICAM spalk is terug te vinden in
het artikel van Howell (Howell 2005).
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Evaluatie van de Swanson spacer als
behandeling voor CMC-1 artrose
Caroline van der Zee *, Fientje van der Veen **, Mattie
Dapper *** en Marco Ritt ^

Artrose van het carpometacarpale I gewricht is een veelvoorkomende en invaliderende aandoening. Indien de
conservatieve behandeling niet afdoende blijkt, zijn er
een groot aantal chirurgische mogelijkheden. Geen van
de chirurgische technieken is echter bewezen superieur.
Oorspronkelijk doel van deze retrospectieve studie is een
analyse van de langetermijnresultaten in het VUmc van
een van de mogelijke technieken in deze, namelijk de
Swanson spacer.

Inleiding
Artrose van het CMC-1 gewricht is een niet infectieuze
degeneratie van het kraakbeen van het carpometacarpale gewricht van de duim. Deze vorm van artrose
kan, naast een aantal conservatieve mogelijkheden
zoals immobilisatie door middel van spalktherapie en
intra-articulaire injecties met corticosteroïden, chirurgisch worden behandeld. De chirurgische mogelijkheden bestaan onder andere uit een wigosteotomie van
de basis van os metacarpale I (volgens Wilson); excisie
van het trapezium (geheel of gedeeltelijk) waarbij de
ontstane holte al dan niet wordt gevuld met peesweefsel of vreemd lichaamsmateriaal; uitsluitend een ligamentreconstructie (volgens Eaton Littler); een combinatie van resectie van het trapezium, interpositie en
ligamentreconstructie (de zogenaamde LRTI procedure); een artrodese van het desbetreffende gewricht;
artroscopische nettoyage; excisie van het trapezium
en/of basis metacarpale I, waarna plaatsen van een
van de vele prothesen die mogelijk zijn. Deze chirurgische interventies worden veelvuldig in Nederland toegepast op basis van de individuele voorkeur van de
operateur, de mate van artrose en de voorkeur van de
patiënt. In de literatuur is veel discussie over het resultaat van de verschillende chirurgische interventies en
geen van de technieken is superieur (Allieu et al, 1990;
van Cappelle et al, 2001; Lanzetta, & Foucher, 1995;
Lovell et al, 1999; Tägil, & Kopylov, 2002).
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In dit onderzoek wordt gekeken naar de langetermijnresultaten van een chirurgische techniek, namelijk de
implantatie van een Swanson spacer. De Swanson
spacer is een ‘siliconenprothese’, ontwikkeld in 1965
(Swanson 1968), met een stam die intramedullair van
het os metacarpale I wordt geplaatst en een soort kop
die de ontstane holte na verwijderen van het trapezium opvult (figuur 1-figuur 2). De bedoeling is om op
deze manier zoveel mogelijk stabiliteit te bieden en
subluxatie te voorkómen (Lovell et al 1999).
Onderzoeken laten zien dat patiënten met een siliconen spacer minder pijn ervaren in vergelijking met de
interpositie-artroplastieken en dat de spacer op korte
termijn betere resultaten geeft mits er geen complicaties zijn opgetreden (Lovell et al, 1999; Burke et al,
2012).

Figuur 1. Swanson spacer
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Figuur 2. Correcte stand van de Swanson spacer

Methode
In deze retrospectieve cohortstudie werden patiënten
geïncludeerd die in de periode tussen 01-01-1980 tot
01-01-2006 voor de behandeling van CMC-1 artrose
een Swanson spacer geplaatst hebben gekregen in het
VU Medisch Centrum te Amsterdam. De primaire indicatie voor de ingreep waren pijnklachten ten gevolge
van CMC-1 artrose welke onvoldoende reageerden op
conservatieve therapie.
De volgende uitkomstmaten werden vervolgens vastgelegd: functionele beperkingen met behulp van de
DASH vragenlijst; de handkracht (in kg) met behulp
van de Jamar dynamometer; de knijpkracht (in kg) van
de duim (pinch, tripod pinch en tip to tip pinch) met
behulp van de pinch gauge meter; de mate van subluxatie en cystevorming middels röntgenfoto’s in drie
richtingen (AP hand, PA duim, en laterale richting
duim); de pijn in rust en tijdens activiteiten middels de
Visual Analoge Schaal; de oppositie van het CMC-1
gewricht volgens Kapandji.
De DASH-score wordt uitgedrukt op een schaal van 0
tot 100. Hoe lager de score hoe minder pijnklachten
en functionele beperkingen patiënten ervaren.
De kracht van de hand en van de duim werd vergeleken met de niet geopereerde hand maar door de hoge
mate van bilaterale chirurgie werd de kracht van de
hand en duim ook vergeleken met gepubliceerde normaalwaarde, rekening houdend met geslacht en
leeftijd. Dit onderzoek werd goedgekeurd door de Medisch Ethische Commissie en het onderzoeksinstituut
MOVE van het VU Medisch Centrum.
Resultaten
In de onderzoeksperiode van 01-01-1980 tot en met
01-01-2006 werden 29 patiënten geïncludeerd, waarvan 21 vrouwen en 8 mannen. In totaal werden bij
deze 29 patiënten 41 Swanson spacers geplaatst waarvan bij 5 patiënten beiderzijds en 7 re-operaties met
vervanging door Swanson spacer. De gemiddelde
leeftijd was 56 jaar (range 33-81) op het moment van
het plaatsen van de spacer.
Nederlands Tijdschrift voor Handtherapie, November 2012

Van deze 29 patiënten waren 4 patiënten overleden,
12 patiënten waren niet te traceren en bij 2 patiënten
was de Swanson spacer niet meer in situ.
Met de overige 11 patiënten werd telefonisch contact
opgenomen en 6 patiënten waren bereid de DASH vragenlijst in te vullen en terug te komen naar de polikliniek om de functietesten te ondergaan en de röntgenfoto’s te laten maken. Twee patiënten waren bereid
tot alleen het invullen van de vragenlijst. Van deze 6
patiënten hadden 2 patiënten in beide handen een
Swanson spacer geplaatst gekregen. De gemiddelde
follow up van de gecontroleerde patiënten was 14 jaar
(range 10-18 jaar). De helft van deze patiënten onderging de operatie aan de dominante hand.
Bij 4 van de 6 patiënten waar een Swanson spacer
werd geplaatst viel de gemeten kracht van de hand en
duim binnen de gepubliceerde normaalwaarde, rekening houdend met leeftijd en geslacht (Mathiowetz
2002). Bij 2 patiënten, die in beide handen een Swanson spacer geplaatst hebben gekregen, werd een verminderde kracht gemeten in beide handen en duimen.
De gemiddelde DASH-score onder de geïncludeerde
patiënten was 26 (range 5-45). De gemiddelde oppositie van de duim, bepaald volgens de Kapandji methode, van de geopereerde hand was 7,75 en van de niet
geopereerde hand 9,33.
De gemiddelde VAS-score in de geopereerde hand gemeten in rust was 2,1 en gedurende activiteit 2,86. De
gemiddelde VAS-score in de niet geopereerde hand
gemeten in rust was 0,7 en gedurende activiteit 2,5.
De röntgenfoto’s geven in 2 van de 6 gevallen aanleiding tot opmerkingen: bij 3 patiënten werd een subluxatie geconstateerd (figuur 3) en bij 2 patiënten was
sprake van cystevorming in de omliggende structuren
waarschijnlijk op basis van siliconen synovitis
(Creighton et al, 1991; Tägil, & Kopylov, 2002).

Figuur 3. Subluxatie Swanson spacer
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Discussie
Er zijn veel verschillende chirurgische technieken om
CMC-1 artrose te behandelen. Een systematische review van de Cochrane database heeft zeven verschillende operatietechnieken onderzocht, waaronder de
Swanson spacer, en gekeken naar pijn, functie, beweeglijkheid en kracht. Er worden geen significante
resultaten beschreven tussen de verschillende chirurgische technieken (Wajon et al., 2009).
Trapeziectomie met interpositieplastiek van de abductor pollicus longus is vergeleken met de Swanson artroplastiek in een prospectieve Randomized Clinical
Trail. Ook in dit onderzoek worden geen verschillen
beschreven in functionele uitkomst (Tägil & Kopylov
2002). In twee recent gepubliceerde onderzoeken
wordt de Swanson spacer als een goede behandeling
gezien bij pijnlijke CMC-1 artrose, welke onvoldoende
reageert op conservatieve therapie (Burke et al, 2012).
De geopereerde hand met Swanson spacer laat een
goede functie zien ten aanzien van kracht van de hand
en de duim (Jewell et al, 2011).
De resultaten van deze eerdere studies zijn vergelijkbaar met de resultaten van onze studie, ondanks het
kleine aantal geïncludeerde patiënten. Bij het merendeel van onze patiënten wordt een goede functie gezien ten aanzien van de kracht van de hand en duim.
Opvallend is dat de twee patiënten die beiden verminderde kracht laten zien, beiderzijds een Swanson
spacer geplaatst hebben gekregen.
De prevalentie van radiologische subluxatie van de
Swanson spacer wordt wisselend beschreven in verschillende publicaties met percentages van 19% tot en
met 50% (Allieu et al, 1990; van Cappelle et al, 2001).
Subluxatie van de Swanson spacer is echter niet in alle
gevallen symptomatisch en dus niet altijd klinisch relevant (Bezwada et al, 2002). In onze studie worden bij 3
patiënten röntgenologisch (sub)luxaties geconstateerd. Van deze patiënten laten 2 patiënten een veminderde kracht zien. De (sub)luxatie resulteert echter
niet in een hogere VAS- of DASH-score.
De gemiddelde DASH-score (26) in dit onderzoek is
vergelijkbaar met de scores in eerder gepubliceerde
onderzoeken naar de resultaten van de Swanson
spacer (Burke et al, 2012; Jewell et al, 2011). De DASH
vragenlijst is een valide vragenlijst om de beperkingen
aan te geven van de arm, schouder en hand maar is
weinig specifiek om de functionele beperkingen aan te
geven van alleen de duim (Davis et al, 1999; Gummesson et al, 2003).
Deze studie heeft verschillende tekortkomingen. Vanwege de kleine patiëntenpopulatie is het niet mogelijk
conclusies te trekken uit bovenstaande resultaten en
kan geen significantie berekend worden. Het is een
retrospectieve studie waardoor geen rekening gehouden kan worden met het preoperatieve beloop. De
krachttesten, vragenlijst en de röntgenfoto’s zijn gemaakt op één moment in de tijd waardoor geen uitspraken gedaan kunnen worden over het postoperatieve beloop en het ontdekken van veranderingen in
de tijd.
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Conclusie
Ondersteund door recente publicaties kan worden
geconcludeerd dat de Swanson spacer een goede chirurgische behandeling is en blijft voor pijnlijke CMC-1
artrose, welke onvoldoende te behandelen is met
conservatieve therapie. Er is meer onderzoek nodig,
bij voorkeur prospectief, om de resultaten van de verschillende chirurgische behandelingen van CMC-1 artrose met elkaar te kunnen vergelijken.
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Hands Across Borders
Paul Zagt*
In de voorjaarseditie van het NTHT was te lezen dat de stichting HAB in volle ontwikkeling is. Waar ieders belangstelling natuurlijk naar uit gaat zijn de projecten in het buitenland. Om deze zo efficiënt mogelijk te laten verlopen is het bestuur druk bezig met het leggen van contacten en het bespreken van wederzijdse verwachtingen. Op
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locaties behoefte hebben. Wij hopen daarmee interesse en deelname te stimuleren, want op dit moment is er
veel behoefte aan een sterk vrijwilligersbestand. Hiermee zal het realiseren van nieuwe en inhoudelijk brede projecten aanzienlijk eenvoudiger worden.
Als je gemotiveerd bent in deelname aan één of meer projecten meld je dan aan via de website, je ontvangt dan
het aanmeldingsformulier via de mail. Dit geldt voor reeds geplande projecten, maar ook voor alles wat nog komen gaat! Na aanmelding word je automatisch over de laatste ontwikkelingen en voorwaarden voor deelname
geïnformeerd.
Uiteraard kunnen wij ondertussen alle sponsoring en donaties uitstekend gebruiken om het financieren van deze
projecten eenvoudiger te maken.
Voor giften: IBAN: NL34RABO 01133 205 66 ten name van Hands across Borders te Reeuwijk
Voor sponsoring, Email:handsacrossbordersNL@gmail.com
*Paul Zagt, fysiotherapeut/handtherapeut, secretaris jr. en Public Relations Stichting HAB
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Van instabiel naar stabiel
Casuïstiek
Anja de Mol* en Marco Ritt**

Algemeen
Een twintig jarige vrouw heeft klachten aan haar linkerpols. Zij volgt de opleiding tot pedagogisch medewerkster en loopt stage op een kinderdagverblijf. Vroeger
speelde zij gitaar en badminton. Vanwege de polsklachten is ze hiermee gestopt. Ze is rechtshandig.
Diagnose
Midcarpale instabiliteit beiderzijds. Links is symptomatisch. Röntgendiagnostiek: geen afwijkingen.
Anamnese
Na verwijzing van haar huisarts komt mevrouw op consult bij de plastische chirurg in The Hand Clinic in Amsterdam. De klachten aan de linkerpols zijn sinds twee
jaar aanwezig. In de voorgeschiedenis heeft zich geen
trauma voorgedaan. Dagelijks heeft ze pijn in de linkerpols. Zij draagt een immobiliserende polsbrace.
Voorkeurshouding van de linkerpols in rust is ulnairdeviatie. In neutraal positie is de ulnaire zijde van de pols
gezakt naar volaire richting (‘volar sag’). Het actief bewegen is onbeperkt. Er is hyperlaxiteit in beide polsen.
De meeste pijn centreert zich aan de ulnaire zijde van de
pols. Ulnairdevatie geeft pijn. Er wordt een VAS pijnscore 9 gegeven tijdens en na belastende activiteiten. Opvallend is dat de pijnbeleving visueel niet zichtbaar is.
De Lichtman test is links positief met een pijnlijke catchup-cluck. Rechts is er een catch-up-clunk zonder pijn.
De term midcarpale instabiliteit (MCI) is een verzamelnaam van aandoeningen van de pols waarbij er een dysfunctie bestaat ter hoogte van het radiocarpale gewricht
en met name ter hoogte van het midcarpale gewricht.
Diverse ligamenten in de pols spelen een rol bij het stabiliseren van de proximale rij welke onder axiale compressie (bijvoorbeeld het maken van een vuist) een natuurlijke neiging heeft tot flexie en pronatie. In de meeste gevallen betreft het echter insufficiëntie van de des-
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betreffende ligamenten op basis van hyperlaxiteit die
tot een dergelijke instabiliteit leidt (figuur 1).
Figuur 1. pols met
midcarpale instabiliteit
Copyright: The
Hand Clinic Amsterdam

Er worden vier vormen van MCI beschreven door Lichtman. Type II, de dorsale MCI komt het meest voor. Dit
type is het meest voorkomend bij jonge vrouwen met
een bilaterale hypermobiele pols, zoals ook bij deze casus. Het onderscheid tussen palmaire MCI en dorsale
MCI, is klinisch niet altijd even makkelijk te maken. De
gewone Röntgenfoto vertoont bij een palmaire MCI echter meestal een VISI (volar intercalated segment instability) en laat bij een dorsale MCI meestal geen afwijkingen zien in rust, zoals ook bij de onderhavige casus.
Onderzoek
AROM: onbeperkt in alle richtingen
Lichtman test: links een catch-up clunk met pijn;
rechts zonder pijn.
VAS score pijn 9
Patiënt Rated Wrist/Hand Evaluation (PRWHE) 76.5
Jamar positie 2: rechts 18.4 kg/ links 8.1 kg
Mevrouw wordt doorverwezen naar de handtherapeut
om het Videler pols-oefenprogramma te volgen voor
minstens drie maanden. Chirurgische behandeling
wordt in eerste instantie niet geadviseerd.
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Doelen
- verbeteren van de actieve stabiliteit van het
polsgewricht
- verbeteren van de propiocepsis en de coördinatie
van de pols
- optimaliseren van kracht in de extrinsieke- en
intrinsieke spieren
- verbeteren van de participatie bij ADL en
werkzaamheden tijdens de stage/opleiding
- verminderen van de pijnervaring bij het uitvoeren
van de ADL en werkzaamheden op de stage
Behandeling
De handtherapeut start het Videler polsprogramma
op. Duidelijk wordt uitleg gegeven over het doel, intensiteit en duur van het polsprogramma. Gestart
wordt met het onbelast oefenen van de pols in statisch stabiele positie. Mevrouw vindt het lastig de pols
in neutraal positie actief te bewegen en blijft de voorkeurspositie (ulnair deviatie) aannemen. De pols beweegt traag en ongecoördineerd.
Twee maanden na de start van het polsprogramma
wordt een VAS pijnscore 10 gegeven. Mevrouw vertelt
dat de pijn aan de ulnaire zijde van de pols erg toeneemt. Dit blijft een belemmering voor de dagelijkse
activiteiten. Het oefenprogramma is nog niet sterk
opgebouwd. De oefeningen zijn alleen gericht op propriocepsis, coördinatie en stabiliteit en vragen veel
aandacht. Krachtoefeningen zijn nog niet aan de orde.
Het oefenprogramma wordt langzaam doorlopen. Gedurende het traject verbeterd de coördinatie, propiocepsis en lijkt de stabiliteit toe te nemen. Dynamisch
bewegen en krachtoefeningen worden rustig opgebouwd. De pijnervaring wordt niet minder. Door middel van isometrische krachtstraining wordt de tonus
aan de ulnaire zijde van de flexor carpi ulnaris, extensor carpi ulnaris en de hypothenar geoefend. Dit kan
zo het pijnlijke ‘cluncken’ verhelpen bij een milde
vorm van MCI.
Het is lastig ‘te polsen’ in hoeverre de pijnklachten een
rol spelen in het dagelijks leven. Mevrouw geeft een
hoge pijnscore aan. Ze kan moeilijk aangeven wanneer
de pijn ontstaat. De PRWHE wordt ingezet om meer
inzicht te krijgen. De PRWHE is een gestandaardiseerd
meetinstrument dat de pijnbeleving in de hand/pols
en ervaren beperkingen in het dagelijks leven in kaart
brengt. Een meetinstrument gericht op functie- en
activiteitenniveau. De PRWHE score is 76.5. De uitkomst wordt betrokken in de behandeling en advisering op het gebied van belastbaarheid- en activiteitenniveau van de pols.
De polsbrace draagt bij aan de ‘disuse’ van de pols en
moet daarom worden afgebouwd. Vanwege de pijnklachten lukt dit niet. Dit kan een negatieve en belemmerende invloed hebben op het oefenprogramma en
het handelen. Daarom wordt een spiraalspalk volgens
Lichtman gemaakt. De spiraalspalk geeft druk op het
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os pisiforme in dorsaal richting en druk op de ulnakop
in volaire richting (figuur 2). Hierdoor plaats de spalk
de pols in een neutraal positie. Er wordt stabiliteit gegeven en een pijnlijke catch-up-clunk voorkomen. Omdat de spalk niet doorloopt over de onderarm is er
nog enige actieve flexie, extensie en deviatie van de
pols mogelijk. De spalk mag alleen gedragen worden
bij de zwaardere activiteiten op de stage. Ze ervaart
de spalk als prettig in het gebruik, maar nog steeds
blijven de pijnklachten een rol spelen.

Figuur 2. spiraal spalk volgens Lichtman
Copyright The Hand Clinic Amsterdam

Het oefenprogramma wordt voorgezet. De belasting
wordt langzaam opgebouwd. De oefeningen gericht
op propriocepsis, coördinatieen stabiliteit worden redelijk uitgevoerd. De kracht gaat langzaam iets vooruit. Tijdens oefenen lukt het de pols op een stabiele
wijze te gebruiken. Bij het uitvoeren van activiteiten
blijft dit erg lastig. Helaas wordt de pijn niet minder en
blijft een grote beperking in haar dagelijks leven.
Op dit moment is de PRWHE score 77 en de VAS pijnscore 10. De pijn vormt een grote beperking. Ze stopt
tijdelijk met haar stage. Vanwege de blijvende klachten voelt mevrouw meer voor een operatieve behandeling. Ze heeft ook niet meer de motivatie het conservatieve oefenprogramma voort te zetten. Een half
jaar na de start van de therapie wordt daarom besloten terug te gaan naar de plastische chirurg om dit te
overwegen.
Iedereen is het erover eens om deze patiëntengroep
in eerste instantie altijd conservatief te behandelen,
zoals op eerder omschreven wijze. Er zijn echter ook
verschillende operatietechnieken beschreven om deze
stabilisatie van de proximale rij te verkrijgen. De resultaten zijn wisselend. Waarbij het ook niet altijd duidelijk is voor welk typen MCI de operatie werd verricht.
Vaak komen de operaties in het geval van hyperlaxiteit, of wanneer hyperlaxiteit mede een rol speelt in
het pathomechanisme, er op neer, dat op de een of
andere manier de ongunstige uitgangssituatie van de
‘weggezakte’ pols wordt gecorrigeerd. Uitvoerige beschrijving van al deze operaties zou hier te ver voeren.
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Uiteindelijk volgt voor deze mevrouw een operatie
aan de pols. De operatie die voorgesteld is, volgens
De Groot-Ritt methode, wordt nu mondjesmaat in studie-verband verricht. De extensor carpi radialis brevis
insertie wordt verplaatst van basis metacarpale III
naar het dorsum van het os hamatum (zie figuur 3). Zo
ontstaat er een continue dorsaal gerichte kracht op
het ulnaire deel van de distale (en in mindere mate
proximale) carpale rij, juist wanneer de pols in extensie wordt gebracht. Hierdoor kan de pijnlijke catch-upcluck worden opgeheven. Het voordeel van de operatie is, dat het een kleine, makkelijke ingreep betreft.
De patiënt levert niets in mocht de operatie niet het
gewenste resultaat hebben.
De pols wordt vier weken post-operatief geïmmobiliseerd. Daarna wordt er opnieuw gestart met onbelast
passief en actief mobiliseren en na 8 weken mag belasting worden opgebouwd.
Na drie maanden is de AROM van de pols: 65-0-50
(extensie/flexie), De PRWHE score 68.5 en de VAS
pijnscore 5. De krachtmeting links is 12.7 kg.

Conclusie/discussie
In deze casus is het Videler polsprogramma als interventie gebruikt. Een toegepast oefenprogramma bij
midcarpale instabiliteit klachten. Door de intensieve
training zijn een aantal van de gestelde doelen behaald. Desondanks vormen de pijnklachten nog steeds
een beperking bij het uitvoeren van dagelijks activiteiten. Het is de moeite waard eens terug te kijken op de
casus. De pijnbeleving in deze casus vind ik een bijzonder gegeven. Aan de VAS wordt de hoogst mogelijke
score gegeven. Omdat het een subjectieve meting betreft kun je als therapeut geen oordeel geven aan de
score. Maar omdat visueel geen pijn getoond wordt, is
het een lastig gegeven om mee te nemen in de behandeling. Laten we voorop stellen dat een intensief oefenprogramma voor de pols altijd als eerste behandeloptie moet worden gegeven. De propriocepsis, coördinatie, stabiliteit en kracht zijn verbeterd sinds de start
van de behandeling. Door klinisch redeneren kun je
verwachten dat er dan minder klachten in de pols
worden ervaren. In deze casus was dat niet het geval.
Lastig te beoordelen is waardoor dit veroorzaakt
wordt. Mogelijk blijft de naar ‘ volair weggezakte’ pols
een disbalans geven in het bewegingspatroon van de
pols, waardoor polsklachten onvermijdelijk zijn. Uiteindelijk is er gekozen voor de operatieve behandeling
met een goed resultaat. Het oogt zeer de moeite
waard in de toekomst verder onderzoek te verrichten
naar midcarpale instabiliteit en de behandelmogelijkheden zowel conservatief als chirurgisch.
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Figuur 3. De Groot-Ritt methode Copyright: The Hand Clinic Amsterdam Via
een dorsale benadering wordt de insertie van de ECRB vrijgelegd, waarna
de pees wordt losgemaakt van de basis metacarpale III. Vervolgens wordt
deze onder de strekpezen (EDC’s) door naar het dorsum van het hamatum
gebracht. Centraal/dorsaal wordt hier een Fastak botanker geplaatst (dan
wel een PEEK interference screw, beiden van Arthrex) en de pees wordt hier

Bϋchler, U. (1996) Wrist Instability. Scribe Design. Gillingham, Kent, UK.
Page 187, Chapter 21.
Garcia-Elias M., and Geissler W.B., (2005) Green’s Operative Hand Surgery,
5th edition, Green, Hotchkiss, Pederson, Wolfe (eds.), Elsevier Churchill Livingstone, Philadelphia, USA. Page 590 Chapter 14.
Lichtman D.M., Bruckner J.D., Culp R.W., Alexander C.E. (1993) Palmar
midcarpal instability: results of surgical reconstruction. J Hand Surg
Am. Mar;18(2):307-15.
Videler A.J., Kreulen M., Ritt M.J.P.F., Strackee S.D. (2006)
Oefentherapie voor chronische onbegrepen polsklachten. Amsterdam. AMC-UvA,
Videler A.J., Schreuders T. (2008) De PRWHE-DLV. De Nederlandse versie
van de Patient Rated Wrist/Hand Evaluation. Nederlands Tijdschrift
voor Handtherapie jaargang 17 nr.2

onder maximale spanning op bevestigd.

In het geval van de midcarpale instabiliteit kan de huidige AROM een voordeel zijn. Het polsgewricht is minder hypermobiel en heeft een stevig en stabiel bewegingspatroon. De kracht moet nog meer opgebouwd
worden om een balans te hebben met rechts. Mevrouw is tevreden met het resultaat na de ingreep. Zij
vervolgt haar opleiding zonder beperking te ervaren in
haar polsfunctie en ervaart veel minder pijn.
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Ken je collega handtherapeut
Berber Weitenberg geeft de pen over aan Sabine van Gerven. Zij is werkzaam
als ergotherapeut in het hand en polscentrum van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

Sabine van Gerven
Hoe is jouw interesse gewekt voor het werken binnen de handtherapie?
Ik ben in 1995 afgestudeerd als ergotherapeut en ben
na een kleine omzwerving terecht gekomen in het
Maasstad Ziekenhuis (toen nog het Zuiderziekenhuis)
in Rotterdam. Ik ben daar direct in aanraking gekomen met het maken van spalken. Ik merkte al snel dat
dit iets was wat ik leuk vond en goed kon. Het praktisch bezig zijn, de soms snelle resultaten en vaak gemotiveerde cliënten spraken mij in het bijzonder aan.
De handtherapie heeft in de loop van de jaren in het
Maasstad Ziekenhuis een enorme vlucht genomen. Ik
kreeg steeds meer de behoefte om niet alleen met
spalken bezig te zijn maar het hele plaatje te behandelen. Ik heb allerlei cursussen gevolgd en in 2010 de
handenopleiding in Amsterdam gedaan. In 2011 is het
Hand- en Polscentrum Maasstad Ziekenhuis officieel
geopend. Het merendeel van mijn uren werk ik nu als
ergotherapeut/ handtherapeut in het HPC Maasstad
Ziekenhuis.
Kan je een korte casus geven van een patiënt die je is
bijgebleven?
Afgelopen jaar heb ik een 79 jarige vrouw behandeld
met een Malletvinger van dig. 3 aan haar linkerhand.
In eerste instantie leek het allemaal goed te gaan al
had mevrouw wel de neiging te veel extensie in het
DIP te maken. Met verschillende spalkjes en adviezen
ging het even goed. Maar helaas na niet al te lange
tijd is de top weer gaan hangen en de bewegelijkheid
in haar PIP was (E/F) -10/50. Er is toen besloten een
artrodese van het DIP te doen en een artrolyse/
tenolyse van het PIP. Direct na de operatie had mevrouw al veel pijn en het oefenen ging moeizaam. Ze
was haar bewegingsgevoel in dig 3 volledig kwijt. Na
veel aandacht en oefenen is uiteindelijk na een half
jaar de bewegelijkheid in het PIP 40/100 en haar bewegingsgevoel is weer terug. Ze schakelt haar hand
weer in tijdens dagelijkse activiteiten. Iets waar ik
heel blij mee was gezien de situatie waarin ze zich
eerst bevond.
Mevrouw kan hier nog geen vrede mee hebben en
gaat nu bekijken wat er nog gedaan kan worden. Of
wel na een jaar therapie is het einde nog niet in
zicht…..
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Waar ben je zelf sterk/goed in of noem een leuk
leermoment?
De casus die ik hiervoor noemde heeft mij heel veel
leermomenten opgeleverd. Het inschatten hoe een
cliënt reageert op bepaalde therapie en op welke manier je deze aan moet bieden. Ik vind mijzelf sterk in
het maken van allerlei soorten spalken. Ik wil alles
proberen om iets voor elkaar te krijgen. Echter mijn
voorkeur voor het maken van spalken staat me wel
eens in de weg, soms is aandacht en oefenen zonder
dat er een spalk aan te pas komt een betere manier.
Wat vind je een belangrijke eigenschap voor een
goede handtherapeut?
Het kunnen inschatten/ aanvoelen van de cliënt en
zijn hand. Als je de cliënt niet goed inschat kan van de
therapie helemaal niets terecht komen.
Hoe verloopt op je werk de samenwerking met andere disciplines?
De samenwerking met de verschillende disciplines
loopt goed. Als handtherapeuten onderling maken we
veel gebruik van elkaars kennis en kunde. De plastisch
chirurgen zijn goed toegankelijk voor overleg en er is
altijd de mogelijkheid om een operatie mee te kijken.
Er is een wekelijks overleg tussen plastisch chirurgen,
handtherapeuten en revalidatiearts. Daarnaast is er
een tweemaandelijks multidisciplinair overleg waarbij
naast de plastisch chirurg en de revalidatiearts ook
nog andere artsen zoals chirurgen, neurologen en
reumatologen aanwezig zijn.
Hoe draagt het lidmaatschap van NGHT bij aan jou
professionalisering/functioneren?
Ik ben al weer redelijk lange tijd lid van het NGHT. Ik
kom regelmatig naar de symposia en lees het tijdschrift altijd. Via onder andere deze informatie houd
ik mijn kennis op pijl. Via het NGHT heb ik een groot
netwerk, waar ik gebruik van kan maken.
Waar hoop je dat de handtherapie over nog eens 20
jaar staat?
Als een zeer professionele beroepsgroep waar kwaliteit en professionaliteit hoog in het vaandel staan.
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Agenda
Nederlands Genootschap Handtherapie, Breukelen
30 november 2012
Distale radiusfractuur
European Rheumatism and Arthritis Surgical Society
Florence, Italy
November 29th -Dec 1st 2012
A combined Surgery and Therapy meeting
IFSSH/IFSHT, New Delhi, India
4-8 maart 2013
XIX FESSH/ XII EFSHT Meeting, Parijs, Frankrijk
18-21 juni 2014

Abstracts
The use of thumb splints for children with cerebral
paresis and spastic thumb in palm

Waar besteed je buiten je werk tijd aan?
Ik heb een gezin met drie kinderen, dus eigenlijk ben ik
altijd bezig. Daarnaast sport ik (fitness, tennis en in de
winter skiën), ga graag naar het theater en probeer af
en toe ook een boek te lezen of lekker languit op de
bank naar een film te kijken.
Hoe ziet je ideale vakantie eruit?
Kamperen op een zonnige plek met een uitzicht op
bergen, zodat er lange bergwandelingen gemaakt kunnen worden om daarna af te koelen in het zwembad.
Aan wie geef je de pen door om de volgende keer deze rubriek te vullen?
Inge Vermeegen
Waarom geef je de pen aan haar door en wat wil je
hem/ haar specifiek vragen?
Ik ben erg benieuwd hoe het is om een eigen praktijk
te runnen en wat het verschil is met het werken in een
instelling?
Emailadres: gervens@maasstadziekenhuis.nl

Authors: G.van Veldhoven, S.Østensjø, E.M. Holen
Gravås
Affiliation: HiOA, Oslo - Norway
Abstract:
Introduction and aim: Occupational therapists in Norway have reported the orthotic treatment of spastic
thumb in palm at children with CP to be difficult. They
report that they lack evidence based knowledge about
the assessment of need, construction of orthoses, use
and results of orthoses for this group of patients. The
aim of this study is to systematically gather knowledge
about the indications for use of hand-thumb-orthoses
in children with CP by a survey of daily activity.
New European guidelines, the treatment of
De Quervain Disease
Presenter name: BMA Huisstede PhD
Authors: BMA Huisstede PhD, P Hoogvliet MD PhD, J
Fridén MD PhD, AR Schreuders PhD, HJ Stam MD PhD,
SER Hovius MD PhD, JH Coert MD PhD
Affiliation: (1) Erasmus MC - University Medical Center
Rotterdam, Department of Rehabilitation Medicine,
the Netherlands
(2) Erasmus MC - University Medical Center Rotterdam, Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Rotterdam, the Netherlands
Abstract:
Objective: To achieve multidisciplinary consensus on
the treatment guideline of De Quervain’s disease
European Hand Therapy Day 2012, Antwerpen
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Van Boemel naar Hogesnelheidslijn….
Next station?
Stand van zaken Commissie Profilering en
Kwaliteitsontwikkeling (CPK)
Lucelle van de Ven—Stevens*

Van Boemel naar Hogesnelheidslijn. Zo begon onze bijdrage in het Nederlands Tijdschrift voor HandTherapie
(NTHT) van november 2006. We hebben daadwerkelijk kunnen overstappen op de Hogesnelheidslijn. De trein
dendert voort, en er zijn weer een aantal positieve ontwikkelingen, waarvan we jullie graag op de hoogte stellen.
Functieprofiel van een handtherapeut
De CPK heeft een aantal jaren geleden het functieprofiel van een handtherapeut (2005) opgesteld en dit is destijds door de leden van het Nederlands Gezelschap voor HandTherapie (NGHT) goedgekeurd. Dit functieprofiel is
in de Europese Federatie van verenigingen voor handtherapie (EFSHT) ingebracht en met enkele wijzigingen door
de EFSHT aangenomen als Europees functieprofiel. Inmiddels heeft ook de Internationale Federatie, de IFSHT, dit
profiel als internationaal document erkend.
Certificering: CHT-NL
Na het opstellen van het functieprofiel is zowel door het NGHT als ook door de EFSHT gewerkt aan een certificeringstraject. In de algemene ledenvergadering (AV) is voorgesteld om in Nederland een portfoliosysteem te gebruiken voor de certificering, mede omdat dit aansluit bij de Europese ontwikkelingen. De AV heeft dit voorstel
gesteund. In Nederland kan men sinds 2010 bij het NGHT een aanvraag indienen voor het Certificaat Hand Therapeut in Nederland (CHT-NL). Er zijn criteria opgesteld ten aanzien van het lidmaatschap, de werkervaring, de
scholing en de bijdrage aan de handtherapie. Tevens is de aanvraagprocedure tot certificering tot in detail beschreven. Vanuit de CPK is er een toetsingscommissie samengesteld die in roulerende samenstelling de aanvragen beoordeelt. Bij de beoordeling worden de criteria gehanteerd zoals deze geformuleerd zijn in de toelichting
bij het aanvraagformulier CHT-NL. Bij elke beoordelingsronde komen er echter niet eerder beschreven situaties
voor. Besluiten ten aanzien van deze situaties worden in een document ‘algemene besluitenlijst CHT-NL’ opgenomen, zodat in eenzelfde situatie op een ander moment hetzelfde besluit genomen wordt. Op deze wijze tracht de
toetsingscommissie zo consequent, objectief en eerlijk mogelijk de aanvragen te beoordelen. Inmiddels zijn al
veel aanvragen beoordeeld en zijn er 59 therapeuten gecertificeerd! Het certificaat kan beschouwd worden als
een keurmerk. U kunt aan dit certificaat op dit moment (nog) geen rechten ontlenen of speciale behandeltarieven
via de ziektekostenverzekering afdwingen. Het is nog geen door de overheid of zorgverzekeraars erkend certificaat.
Met een afgevaardigde van de CPK (Annemieke Videler) als coördinator van de ECHT speelt Nederland ook op
Europees niveau een actieve rol in de certificering. Het is sinds 2011 mogelijk om een aanvraag bij de EFSHT in te
dienen voor een certificering tot de European Certified Hand Therapist (ECHT). Hiervoor dien je wel eerst nationaal gecertificeerd te zijn.
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Opleiding Handtherapie
In Nederland zijn er diverse aanbieders van een post-HBO Opleiding Handtherapie. Sinds 2000 hebben vele cursisten een van deze opleidingen met succes afgerond, en bij alle aanbieders bestaat een wachtlijst. Ook internationaal wordt door de Education Committee (Lucelle van de Ven, voorzitter) van de IFSHT de mogelijkheden ten aanzien van scholing geïnventariseerd.
Daarnaast heeft er het afgelopen jaar overleg plaatsgevonden tussen het NGHT, drie scholingsaanbieders en een
tweetal hogescholen die interesse hebben getoond om samen een professionele Master Handtherapie te ontwikkelen. In het najaar van 2012 hopen we een keuze te kunnen maken, zodat er concreet stappen gemaakt kunnen
worden. In dit traject zal mogelijk opnieuw een marktonderzoek uitgevoerd worden door de betreffende Hogeschool en een competentieprofiel zal opgesteld worden. Het ontwikkelen van een professionele Master Handtherapie is een logische volgende stap in de verdere professionalisering van ons vakgebied.
Erkenning Handtherapie als specialisatie
De afgelopen jaren zijn er vele handenteams gestart en praktijken Handtherapie geopend. Mede om deze reden
staat de komende periode de erkenning van handtherapie als specialisatie bij de beroepsverenigingen Ergotherapie Nederland (EN) en Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) hoog op de agenda. EN
heeft naar aanleiding van een eerste oriënterend gesprek aangegeven hierover te willen meedenken. We hopen
dat we door de gesprekken met EN ook meer interesse bij het KNGF kunnen opwekken. In een volgende bijdrage
zullen we hierover waarschijnlijk meer kunnen rapporteren.
Ook bij de zorgverzekeraars is er in toenemende mate belangstelling voor Handtherapie als specialisatie.
Samenvattend kunnen we zeggen dat we op diverse niveaus en in diverse organisaties de handtherapie onder de
aandacht brengen en werken aan verdere professionalisering en erkenning van deze specialisatie. We mogen bovendien best stellen dat we een prominente rol spelen binnen handtherapie op internationaal niveau.
Laat die trein maar rijden………………..
* Lucelle van de Ven-Stevens, Onderzoeker/ ergotherapeut, CHT-NL in het Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen en lid van de CPK van het NGHT.
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