
122

2014|3      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie proefschrift

Het doel van dit proefschrift was om inzicht te verkrijgen 
in de belangrijkste werkingsmechanismes van koude-intole-
rantie. Vanuit de literatuur weten we dat koude-intolerantie 
kan optreden na een trauma aan de hand. Voorbeelden hier-
van zijn: een zenuwletsel, een amputatie van één of meer-
dere vingers, handen die veel zijn blootgesteld aan trillingen 
door machines of aan extreme koude. Tot op heden is het 
percentage patiënten dat na een fractuur aan de hand koude-
intolerantie ontwikkelt, onbekend. Om volledig inzicht te 
verkrijgen in de ernst van het klinische probleem van koude-
intolerantie hebben we patiënten met een handtrauma on-
derzocht.
Om de prevalentie en de ernst te bepalen van koude-into-
lerantie bij patiënten met een fractuur in de hand hebben 
we een retrospectieve studie uitgevoerd. Deze specifieke pa-
tiëntengroep was van belang voor ons omdat bij hen geen 
grote zenuwen of bloedvaten beschadigd waren. Patiënten 
met daarnaast ook een letsel aan een zenuw of bloedvat 
werden dan ook uitgesloten voor de deelname aan deze 
studie. Met behulp van de ‘cold intolerance syptom severi-
ty’ (CISS)-vragenlijst werd de ernst van koude-intolerantie 
gemeten bij 129 patiënten met één of meerdere fracturen 
in de hand. Van de patiënten beantwoordde 59% de vragen-
lijst. In deze groep bleek 38% koude-intolerantie te hebben. 
Tevens hebben we significante correlaties gevonden tussen 
de CISS-score en het aantal fracturen, het aantal ziekenhuis-
bezoeken en werkverzuim door revalidatie. Dit geeft aan 
dat koude-intolerantie niet alleen een belangrijk probleem 
is voor patiënten na een fractuur in de hand, maar ook dat 
posttraumatische koude-intolerantie kan ontstaan zonder de 
aanwezigheid van een letsel aan een van de grote zenuwen 
of bloedvaten van de hand. 
We hebben het proefschrift opgedeeld in twee delen. Het 
eerste gedeelte werd opgezet om te onderzoeken of een ge-
stoorde vascularisatie de basis is van de pathophysiologie 
van koude-intolerantie. Deel twee werd opgezet om te onder-
zoeken of een neurale origine de basis is voor de pathofysio-
logie van koude-intolerantie.

from thermoregulation

We zijn gestart om de opwarmingspatronen van het koude-
intolerante gebied bij patiënten met koude-intolerantie te 
vergelijking met de niet-aangedane hand. Deze resultaten 
vergeleken we met controlepatiënten zonder koude-intole-
rantie. Gemiddeld 30 maanden na herstel van een fractuur 
in de hand hebben we de koudestresstest uitgevoerd. De 
temperatuur werd gemeten tijdens de opwarmingsfase door 
gebruik te maken van een infrarood videothermografische 
camera. We hebben geen significante verschillen gevonden 
in de patronen van opwarming tussen de beschadigde en 
niet beschadigde hand van de patiëntengroep. Ook bij de ver-
gelijking van de patronen van opwarming tussen de domi-
nante en de niet-dominante hand bij patiënten met koude-
intolerantie en controlepatiënten werden geen significante 
verschillen gevonden. De resultaten van dit hoofdstuk lieten 
geen verband zien tussen de ernst van koude-intolerantie 
en de patronen van opwarming na het testen met de kou-
destresstest. Dit suggereert dat de thermoregulatie van de 
handen bij patiënten met koude-intolerantie niet primair 
verantwoordelijk is voor de klachten die de patiënt ervaart. 
Echter, op basis hiervan kan een vasculaire oorzaak van kou-

proefschriften

cold intolerance
from thermoregulation to nerve innervation

E.S. Smits

E.S. Smits, afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie, Erasmus MC, 

 Rotterdam 

Op 7 februari 2014 promoveerde Ernst Smits aan het Erasmus MC op 
het proefschrift Cold intolerance. From thermoregulation to nerve innerva-
tions. Zijn promotor was prof. dr. S.E.R. Hovius en zijn copromotoren 
waren dr. R.W. Selles en dr. E.T. Walbeehm.



123

2014|3      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgieproefschrift

een traumatisch perifeer zenuwletsel. Er is verondersteld dat 
er een relatie bestaat tussen CIVD en de ontwikkeling van 
koude-intolerantie. Meer kennis over de rol van het sympa-
thische systeem in het initiëren van een CIVD-respons bij 
patiënten met koude-intolerantie kan ons helpen bij het vin-
den van de oorsprong van koude-intolerantie.
Voor deze studie werden dezelfde ratten gebruikt als in de 
vorige studie. In deze studie zijn de ratten onderzocht op de 
aanwezigheid van een CIVD-reacties door na hun operatie 
de achterpoten af te koelen en de huidtemperatuur te meten, 
ook hier weer preoperatief en drie, zes en negen weken po-
stoperatief. Wederom werd koude-intolerantie gevonden bij 
het gebruik van een koudeplaat en mechanische allodynia 
met de von-freytest. We hebben geen significante verschil-
len gevonden in de CIVD-reactie tussen de drie groepen. 
Ook werden geen significante verschillen gevonden bij het 
vergelijken van het aantal CIVD’s preoperatief en drie, zes 
en negen weken postoperatief, terwijl de resultaten van de 
koudeplaat en de von-freytest aantonen dat de SNI- en CSL-
ratten koude-intolerantie en mechanische hypersensitiviteit 
ontwikkelden. De bevindingen van dit hoofdstuk geven aan 
dat 1) het onderliggend mechanisme dat een CIVD-reactie 
initieert niet beïnvloed wordt bij beschadiging van een peri-
fere zenuw, 2) het sympathisch systeem geen grote rol speelt 
bij het initiëren van CIVD in de achterpoot van een rat, en 3) 
geen substantiële veranderingen in de CIVD-reactie na een 
perifeer zenuwletsel werden waargenomen.

to nerve innervation

Deel 2 van dit proefschrift werd opgezet om te onderzoeken 
of een neurale origine de basis is voor de pathofysiologie van 
koude-intolerantie. We zijn gestart met een kwantitatief sen-
sorische test om te onderzoeken of neurale disregulatie het 
belangrijkste mechanisme is van koude-intolerantie. Kwan-
titatief sensorisch testen (QST) is een techniek die speciaal 
ontworpen is om, op een niet-invasieve wijze, de activiteit 
van de verschillende types van kleine zenuwvezels te meten, 
zoals de Aß-, Aδ- en C-vezels. Het gebruik van QST kan daar-
mee mogelijk diagnostische informatie geven over patiën-
ten met koude-intolerantie. In de studie namen 15 gezonde 
controles en 32 patiënten met koude-intolerantie deel. 11 
patiënten hadden een zenuwletsel van de nervus medianus 
of ulnaris, 15 patiënten een amputatie van een of meerdere 
vingers en 6 patiënten een fractuur in de hand. Koude-into-
lerantie werd bepaald door de koude-intolerantie-symptoom-
vragenlijst (CISS). Alle patiënten en een controlegroep wer-
den onderworpen aan een kwantitatieve sensorische test. De 
dermatoom waar de patiënten de meeste klachten hadden, 
werd gemeten. 
Patiënten met koude-intolerantie bleken significant verschil-
lend ten opzichte van de gezonde controle groep en zowel 
de A-delta en C vezels waren verstoord bij patiënten met 
koude-intolerantie. Bij het vergelijken van de drie patiën-
tengroepen, zagen we dat de afwijkingen niet systematisch 
verschillend waren tussen de drie groepen. In het algemeen 
waren zowel het aantal afwijkende QST-variabelen als de 
grootte van de verschillen met gezonde data het meest af-
wijkend in de patiënten met een zenuwletsel. Deze studie 

de-intolerantie niet worden uitgesloten. Een trauma van de 
bovenste extremiteit met een fractuur in de hand is immers 
complex en leidt tot dusdanig veel weefselschade, dat het 
onmogelijk is om een vasculaire oorzaak van koude-intole-
rantie uit te sluiten. Daarom is gekozen voor onderzoek met 
proefdieren om de pathofysiology van koude-intolerantie te 
vinden. Het onderzoek werd opgezet om de relatie te onder-
zoeken tussen een mogelijk verstoorde thermoregulatie en 
koude-intolerantie. Mannelijke Wistar-ratten (24) werden 
opgesplitst in drie gelijke groepen. De ratten werden geope-
reerd en kregen verschillende soorten perifeer zenuwlet-
sel: de eerste groep onderging een operatie waarbij ze een 
partieel zenuwletsel werd aangedaan (‘Spared nerve injury’ 
SNI) aan de linkerachterpoot, de tweede groep onderging 
een operatie waar geen zenuwletsel werd gemaakt (Sham), 
bij de derde groep werd de zenuw volledig doorgenomen 
(CSL). Een koudestresstest werd uitgevoerd om de aanwe-
zigheid van koude-intolerantie te testen, tevens werd er een 
von-freytest uitgevoerd om mechanische allodynie te tes-
ten. De opwarmingspatronen werden gemeten door middel 
van thermokoppels die werden aangebracht aan de dorsale 
zijde van de achterpoot. Alle metingen werden preoperatief 
en vervolgens drie, zes en negen weken postoperatief uit-
gevoerd. Ondanks het feit dat na perifeer zenuwletsel deze 
ratten koude-intolerantie ontwikkelden, toonden de resulta-
ten van deze studie aan dat het patroon van opwarming niet 
veranderde, waaruit we kunnen concluderen dat perifere 
thermoregulatie nog steeds intact kan zijn na een perifeer 
zenuwletsel.
Het doel van het vervolgonderzoek was om de rol te bepa-
len van het sympathische systeem in het initiëren van een 
‘cold induced vasodilatating’ (CIVD)-response. CIVD is een 
cyclische regulatie van de bloedstroom gedurende langdu-
rige afkoeling van de perifere lichaamsdelen. Het wordt alge-
meen beschouwd als een beschermend mechanisme tegen 
lokaal koudeletsel bij koudesituaties, waarbij de kern van het 
lichaam altijd het langst warm blijft, zonder dat er schade 
ontstaat aan de ledematen. Veranderingen in de CIVD-reac-
tie zijn omschreven bij patiënten met koude-intolerantie na 

Figuur 2. De opwarming van een controlepersoon begint distaal 
en verloopt in proximale richting.

Figuur 1. Videothermografisch beeld van beide handen.
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teem was echter significant lager bij patiënten in vergelij-
king met de controles. Dit komt overeen met resultaten bij 
andere chronische pijnsyndromen en toont aan dat het pijn-
modulerendsysteem bij patiënten met koude-intolerantie 
ontregeld is. Dit zou kunnen wijzen op een veranderd effect 
ten aanzien van reacties van patiënten op verschillende types 
pijnmedicatie.

conclusie en toekomstperspectieven

Concluderend lijkt een gestoorde neurologische reactie aan 
de basis te liggen van de pathofysiologie van koude-intoleran-
tie. Gebaseerd op dit proefschrift zou toekomstig onderzoek 
zich moeten richten op zowel het centraal aansturen als ver-
werken van pijn. Daarnaast moet de activatie van het perifeer 
zenuwstel verder onderzocht worden, met name de rol van 
de Transient Receptor Potential (TRP) channels zou hierin 
een belangrijke rol kunnen spleen. Deze TRP-kanalen regis-
treren temperatuur; het zou kunnen dat de TRPA1-kanalen 
een belangrijke rol spelen in een ontregelde pijnsensatie bij 
koude. De ontwikkelingen van dit onderzoek zou de eerste 
stap zijn om lokale medicatie te ontwikkelen die de klachten 
van patiënten met koude-intolerantie doen afnemen.
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toonde aan dat het meest distale gedeelte van het zenuwstel-
sel verstoord is bij patiënten met koude-intolerantie, wat 
overeenkomt met de hypothese dat de oorzaak van koude-
intolerantie een neurale origine heeft. Deze studie geeft ook 
aan dat het kwantitatief sensorisch testen (QST) een geschikt 
en accuraat non-invasief diagnostisch middel is om koude-
intolerantie te beoordelen.
Het doel van de laatste studie was om te testen of patiën-
ten met koude-intolerantie verschillen van anderen op het 
gebied van interpersoonlijke variatie in pijnmodulatie. In 
deze studie hebben we gebruikgemaakt van het verschijn-
sel dat pijn ergens op het lichaam de pijnsensatie op een 
ander gedeelte van het lichaam remt. Dit effect wordt het ge-
conditioneerde pijnmodulerendsysteem genoemd. Dit pijn-
modulerendsysteem wordt in de literatuur beschreven als 
mede verklarend voor het ontstaan van pijnsyndromen. In 
ons onderzoek zijn 14 gezonde controles opgenomen en 24 
patiënten met koude-intolerantie die zijn gediagnosticeerd 
door middel van de CISS-vragenlijst. Van de 24 patiënten 
met koude-intolerantie hadden 11 een zenuwletsel en 13 een 
amputatie van één of meerdere vingers. Om het pijnmodule-
rendsysteem te kwantificeren werd de pijndrempel voor me-
chanische druk gemeten in het betrokken gebied als basis-
meting. Daarna kreeg de contralaterale hand een pijnlijke 
koudestimulus met ijswater. Na de koudestimulus werd de 
pijndrempel voor mechanische druk opnieuw gemeten. We 
vonden bij zowel de controles als patiënten een pijnmodu-
lerendsysteem. De effectiviteit van het pijnmodulerendsys-


