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methode

Analyse vond plaats bij 15 achtereenvolgende patiënten met 
chronische polsklachten. Selectie vond plaats als patiënten 
een MRI hadden ondergaan voorafgaande aan de polsartro-
scopie. Deze patiënten werden verwezen omdat de uitkomst 
van de MRI geen of onvoldoende duidelijkheid bood voor 
verdere behandeling. De artroscopieën werden uitgevoerd 
door één handchirurg (A.R. Koch) met ruime ervaring op 
het gebied van polsartroscopieën. De handchirurg was op de 
hoogte van de werkdiagnose. Er waren geen exclusiecriteria. 
De diagnostische uitkomsten van de initiële en secundaire 
MRI werden onderling en met de arthroscopische uitkom-
sten vergeleken.
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Door de complexe polsanatomie is de diagnostiek van chronische 
polsklachten uitdagend. Lichamelijk onderzoek, standaard röntgen-
onderzoek, echografie, computertomografie (CT), Magnetic Reso-
nance Imaging (MRI), Magnetic Resonance Angiography (MRA) en 
artroscopie kunnen bijdragen aan het vaststellen van een diagnose.  
Sinds de introductie van de polsartroscopie aan het einde van de jaren 
zeventig van de vorige eeuw is het vanwege de directe en dynamische 
beeldvorming een geschikt instrument gebleken als diagnosticum voor 
afwijkingen van de pols. In de literatuur worden de CT en MRI met ar-
troscopie vergeleken. De sensitiviteit en specificiteit van de verschillende 
modaliteiten zijn sterk wisselend. [1, 2, 3, 4, 5, 6] De onderzoeksopzet is 
vaak gericht op slechts één specifieke afwijking, bijvoorbeeld het Trian-
gular Fibrocartilage Complex (TFCC). [7] Er zijn echter tal van aandoe-
ningen zoals artrose, occulte ganglia, ligament letsel of Inter-Carpal Soft 
Tissue Entrapment (ISTE) die chronische polsklachten kunnen geven. [8] 
Artroscopie heeft als nadeel dat het een chirurgische ingreep is, met de 
geassocieerde risico’s en de noodzaak tot adequate verdoving. [9] Erva-
ring van de handchirurg is essentieel, waarover echter niet alle Neder-
landse praktiserende hand- en polschirurgen beschikken. [10] MRI is een 
breed beschikbaar en non-invasief onderzoek waarbij geen verdoving no-
dig is. De technische kwaliteit is echter zeer variabel en bepalend voor de 
kwaliteit van afbeelding. Onze hypothese is dat de waarde van polsartro-
scopie hoger is in vergelijking met MRI in de diagnostiek bij chronische 
polsklachten. 

mri
Een vast protocol voor het maken van de MRI was niet van 
toepassing. 13 van de 15 patiënten waren secundaire verwij-
zingen waarbij de MRI elders was gemaakt. MRI-scanners 
van 1,5 Tesla werden gebruikt, waarbij de coupedikte variabel 
was tussen 0,47 tot 2,5 mm. Bij elk onderzoek werd gebruik-
gemaakt van IV-contrast door middel van Gadolinium. Bij 
5 patiënten werd geen polsspoel gebruikt. Het maken van 
een MRI-scan neemt ongeveer 20-30 minuten in beslag. De 
MRI-beelden werden in retrospect door één deskundige ra-
dioloog (prof. M. Maas) blind geanalyseerd. De secundaire 
beoordelaar had geen toegang tot het dossier van de patiënt 
of tot de uitslag van de MRI en de artroscopie. Elke afzon-
derlijke MRI werd beoordeeld op kwaliteit op een schaal van 
1-10 en vervolgens verslagen.

polsartrosCopie

De polsartroscopieën werden verricht in het poliklinisch be-
handelcentrum of in dagverpleging. De ingreep vond plaats 
onder bloedleegte, axillaire blokkade of narcose en met een 
2,3 mm scoop (Stryker, San Jose, CA, USA). Bij alle patiënten 
werd de scoop ingebracht via de 3-4 en 6R portals en indien 
geïndiceerd ook via de midcarpale portals. Aandachtspunten 
waren: kraakbeen van distale radius, eventueel ulnakop (be-
oordeelbaar bij radiale of centrale scheuren van het TFCC) 
en carpalia, intercarpale ligamenten (LT en SL), TFCC, aan-
hechting aan de fovea, synovium en kapsel. De diagnosti-
sche scopie duurt ongeveer 20 minuten. Wanneer mogelijk 
vond een directe therapeutische behandeling plaats. 

resultaten

patiëntenpopulatie

De patiëntenpopulatie bestond uit 11 vrouwen (73%) en 4 
mannen. De gemiddelde leeftijd was 33,5 jaar (18-70 jaar). 
Bij 13 patiënten betrof het een secundaire verwijzing waar de 
MRI in een ander centrum had plaatsgevonden (87%). 8 pa-
tiënten hadden een trauma in de voorgeschiedenis (53%). Bij 
8 patiënten was sprake van ulnaire pijnklachten, 0 radiair, 5 
van het dorsum en 1 volair. 1 patiënt had atypische gegenera-
liseerde pijnklachten van de pols. De gemiddelde tijd tussen 
de MRI en de scopie was 14,1 maanden (2-64 maanden). Bij 
9 patiënten was de aangedane hand ook de dominante hand 
(60%), waarbij de dominantie bij 1 patiënt niet is genoteerd. 
Tijdens artroscopie werd bij alle patiënten de scoop inge-
bracht via de 3-4 en 6R portals en bij 7 patiënten eveneens 
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dit onderzoek blijkt niet alleen een grote variabiliteit van be-
oordeling, maar ook een beoordeling die berust op MRI’s 
van mogelijk onvoldoende kwaliteit, zoals in 4 gevallen voor-
kwam. 
Anderson et al. hebben in een studie aangetoond dat 3 Tesla-
beelden sensitiever en specifieker zijn ten opzicht van 1,5 
Tesla-MRI voor het diagnosticeren van TFCC en overige in-
tercarpale ligament laesies. [11] Nadeel is dat 3 Tesla-MRI’s 
nog niet overal beschikbaar zijn. 
Uit ons onderzoek blijkt dat er in Nederland geen eenduidig 
protocol is voor het maken van een pols-MRI. Zo zijn ver-
schillende MRI’s gemaakt zonder polsspoel wat resulteerde 
in een verminderde kwaliteit. De radiologen hebben echter 
wel over deze beelden een conclusieve uitspraken over ge-
daan. Het onderscheidend vermogen van een MRI is in deze 
studie nog beduidend minder dan wat bij een artroscopie 
wordt gezien.
In de literatuur varieert het aantal complicaties bij artrosco-
pie aanzienlijk van 1 tot 20,5%. Ahsan S et al. vergeleken in 
een grote systemische review 11 studies waarbij gezocht werd 
naar de complicaties bij 895 polsartroscopieën. 42 complica-
ties zijn gerapporteerd met een totaal risico van 4,7%. Als we 
4 studies los bekijken die de hoogste complicatierisico van 
de review hebben, van 10 tot 20,5%, zijn dit 4 studies met 
alle een klein aantal patiënten < 35. Bij de 4 grootste studies 
variërend van 114 tot 211 patiënten ligt het risico aanzienlijk 
lager tussen de 1,6 en 5,3%. [8] We zijn zelf van mening dat 
deze getallen met grootste voorzichtigheid moeten worden 
geïnterpreteerd. In ons centrum zien we vrijwel geen com-
plicaties. In deze studiegroep traden geen complicaties op. 
In onze studie blijkt dat polsartroscopie vergeleken met 
MRI een duidelijke meerwaarde heeft in de diagnostiek van 
complexe weke delen pathologie van de pols. Gezien het feit 
dat de interobservervariëteit tussen de beoordelaars van de 
MRI erg hoog was, blijkt MRI in onze studie een minder be-
trouwbaar diagnostische middel. Polsartroscopie geeft een 
optimale indruk van het aspect van slijmvlies, kraakbeen en 
ligamenten en kan dynamische afwijkingen tussen de on-
derlinge carpalia goed in beeld brengen. Uit de gegevens 
van dit onderzoek blijkt dat in verreweg de meeste gevallen 
artroscopie van substantieel belang is bij het stellen van een 
werkdiagnose en niet een MRI. Voor patiënten met langdu-
rige, onbegrepen polsklachten kon door het stellen van een 
eenduidige diagnose een behandelplan worden opgesteld.  
Naast het voordeel van een diagnostische uitkomst tijdens 
artroscopie bestaat de mogelijkheid om direct aanvullend be-
handelingen uit te voeren zoals een synovectomie, ganglion 
excisie, het nemen van biopten, het bijslijpen van ossale on-
regelmatigheden en ligament herstel. Wij zijn van mening 
dat een polsartroscopie de voorkeur heeft als diagnosticum 
bij chronische polsklachten. Bij verdenking op intraossale 
pathologie, geven wij de voorkeur aan diagnostiek door MRI. 
We verwachten dat de praktiserende handchirurgen, routi-
nematiger een artroscopie van de pols gaan gebruiken voor 
diagnostiek en behandeling van chronische polsklachten. 
Intussen blijft het van belang dat radiologen en handchi-
rurgen samen protocollen ontwikkelen voor diagnostiek 
van afwijkingen aan de pols. Hierbij is van belang dat beide 

via de mid-carpale portals (47%). Er werden na artroscopie 
geen complicaties gezien.

initieel beoordeelde mri en artrosCopie

Bij 12 patiënten (80%; 95%-CI: 0.55-0.93) werd de defini-
tieve diagnose gesteld op basis van het arthroscopisch on-
derzoek, waarmee de eerder gestelde radiologische diagnose 
(MRI) kwam te vervallen. In 2 gevallen (13%; 95%-CI: 0.04-
0.38) werd op basis van de polsartroscopie een aanvullende 
diagnose gesteld of nauwkeuriger gestadieerd. Slechts bij 1 
patiënt (7%; 95%-CI: 0.01-0.30) kwam de diagnose van de 
initiële MRI overeen met de diagnose na artroscopie, waarbij 
er wel een variëteit was tussen de onderlinge radiologische 
verslaglegging. Bij 14 patiënten (93%; 95%-CI: 0.70-0.99) 
was de artroscopie leidend tot het stellen van de definitieve 
diagnose. 
 
seCundair beoordeelde mri en artrosCopie

Bij 13 patiënten (87%; 95%-CI: 0.62-0.96) was de artrosco-
pie leidend tot het stellen van de definitieve diagnose. Bij 
5 patiënten (33%; 95%-CI: 0.15-0.58) werd de diagnose ge-
steld op basis van de artroscopie, welke geheel niet in over-
eenstemming was met de uitslag van de MRI. In 4 geval-
len (27%; 95%-CI: 0.11-0.52) leidde polsartroscopie tot een 
aanvullende en meer gedetailleerde diagnose. Er was 1 (7%; 
95%-CI: 0.12-0.30) fout-positieve ligamentscheur op MRI. 
Slechts bij 2 patiënten (13%; 95%-CI: 0.04-0.38) kwam de 
diagnose van de MRI overeen met de diagnose na artrosco-
pie. De kwaliteit van 4 MRI’s was van dusdanig kwaliteit dat 
de secundaire beoordelaar er geen oordeel over kon geven. 

interobservervariëteit mri
De secundaire beoordelaar van de MRI gaf een gemiddelde 
kwaliteitsscore van 5.1 uit 10, waarbij 7 MRI’s onder de 6 
scoorde. Deze lage score had onder andere te maken met 
het feit dat er 5 MRI’s (33%) zonder polsspoel waren verricht 
en dat 1 MRI ernstige bewegingsartefacten vertoonde. De 
kwaliteit van 4 MRI’s was dusdanig slecht dat de secundaire 
beoordelaar hierop geen beoordeling kon afgeven. Geen en-
kele MRI werd verricht met een 3 Tesla-MRI. De interob-
servervariëteit was hoog ondanks de kleine populatie. Bij 14 
patiënten (93%; 95%-CI: 0.70-0.98) was de beoordeling sub-
stantieel anders of uitgebreider, waardoor de diagnose werd 
aangepast. 

Deze diagnostische uitkomsten van de MRI en polsartrosco-
pie zijn weergegeven in tabel 1. 

disCussie

Een nadeel van de studie is de kleine patiëntengroep en 
het feit dat er geen herbeoordeling van de artroscopie heeft 
plaatsgevonden. Een ander nadeel is dat er niet eenzelfde 
protocol is gebruikt voor het maken van de MRI en dat er 
verschillende MRI-scanners zijn gebruikt. Dit is mogelijk 
een confounder voor de uitslag van dit onderzoek. Met de 
keuze voor een retrospectief onderzoek en de inclusie van 
13 secundaire verwijzingen wordt inzicht verkregen in de 
gemiddelde kwaliteit van een pols MRI in Nederland. Uit 
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Tabel 1. Diagnostische uitkomsten van de MRI en polsartroscopie.

Patiënt 
nr.

Locatie 
Pijnklachten 

Gebruik 
polsspoel Initiële beoordeling MRI Secundaire beoordeling MRI Artroscopie

1 Dorsaal + Cyste Carpus
Botoedeem/ Cyste Carpus/ 
Ganglion SL ISTE 

2 Ulnair +
Artrose DRU/ Ganglion 
dorsale zijde Ulna Artrose diffuus

TFCC Palmer: 2C/ Artrose diffuus/ 
SL Dissociatie

3 Ulnair +

Dist Radius # + Proc sty-
loideus Ulna #/ Corpus 
Librum Dist Radius #/ TFCC Palmer: 2A

TFCC Palmer: 1B/  
Synovitis

4 Ulnair -
Geen afwijkingen zicht-
baar Niet beoordeelbaar TFCC Palmer: 1B/ DRUL Scheur

5
Atypisch/ 
Gegeneraliseerd +

Geen afwijkingen zicht-
baar

Synovitis/ Ganglion dorsaal 
distale rij Synovitis

6 Dorsaal - Cyste Carpus Ganglion dorsaal DRUL scheur / Synovitis

7 Dorsaal +
TFCC Palmer: 1A/ Gan-
glion SL

TFCC Palmer: 1B/ Botoedeem/ 
Ganglion volair/ SL scheur

TFCC Palmer: 1A/ SL dissociatie / 
LT scheur

8 Dorsaal + Ganglion PT palmair Ganglion ulno-volair Synovitis / ISTE 

9 Ulnair -
Geen afwijkingen zicht-
baar Niet beoordeelbaar

TFCC Palmer: 1D/ DRUL scheur / 
Synovitis

10 Dorsaal + Ganglion PT TFCC Palmer: 1B/ Effusie PT Ganglion SL/ ISTE 

11 Ulnair -
Geen afwijkingen zicht-
baar Niet beoordeelbaar TFCC Palmer: 2B

12 Volair +

Botoedeem Dist Radius 
+ Ulna + Os Lunatum/ 
DRU Subluxatie

Botoedeem Dist Radius + Ulna + 
Os Lunatum / TFCC Palmer: 1B

TFCC Palmer: 1B

13 Ulnair +
Cyste Radius/ DRUL 
scheur

Diffuse synovitis/ Ganglion 
radio-volair Synovitis / DRUL scheur

14 Ulnair - Cyste Ulna Niet beoordeelbaar Ganglion SL

15 Ulnair + Cyste Carpus TFCC Palmer: 1B TFCC Palmer: 1B/ DRUL laxiciteit

Legenda tabel 1: 
SL = Scapholunaire ligament
ISTE = Inter-carpal Soft Tissue Entrapment
DRU = Distale Radio-Ulnaire gewricht
TFCC = Triangulare Fibrocartilage Complex
# = Fractuur
DRUL= Distale Radio-Ulnaire ligament
LT = Lunotriquetral ligament
PT = Piso-Triquetrale gewricht
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disciplines optimale kennis hebben van elkaars diagnosti-
sche technieken. Radiologen zouden idealiter bij een aantal 
polsscopiën mee moeten kijken, en de handchirurg bij het 
beoordelen van de MRI. De daarmee opgedane kennis komt 
het opstellen van protocollen ten goede.
Concluderend uit deze studie blijkt polsartroscopie ten op-
zichte van MRI een hogere waarde te hebben bij de diagnos-
tiek naar chronische polsklachten.
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samenvatting

Motivatie: Diagnostiek van chronische polsklachten is gezien de 

complexe anatomie van de pols uitdagend. In deze studie zijn de 

diagnostische uitkomsten van MRI en polsartroscopie vergeleken 

bij patiënten met chronische polsklachten. 

Methode: Dit is een single center, retrospectieve cohort studie 

waarbij de diagnostische resultaten van MRI en polsartroscopie in 

15 opeenvolgende patiënten uit 2010 werden geanalyseerd. De beel-

den van de initiële MRI werden blind gereviewd door een deskun-

dige, objectieve radioloog. De beoordelingen van de MRI werden 

onderling vergeleken alsmede met de uitkomst van polsartroscopie. 

Resultaten: Bij 12 patiënten werd de werkdiagnose na artroscopie 

volledig aangepast en in 2 gevallen werd een aanvullende diagnose 

gesteld. De initiële diagnose van de MRI werd in 14 patiënten 

(93%; 95%-CI: 0.70-0.99) herzien door de bevinding bij artrosco-

pie, leidend tot een definitieve diagnose. Dit was bij 13 patiënten 

(87%; 95%-CI: 0.62-0.96) het geval bij de secundair beoordeelde 

MRI. De interobservervariëteit van het radiologische verslag van de 

MRI was hoog, 93%. De secundaire beoordelaar gaf een gemid-

delde kwaliteitscore van 5.1/10 aan de uitgevoerde MRI’s.  

Conclusie: Uit deze studie blijkt dat polsartroscopie ten opzichte 

van MRI een hogere diagnostische waarde heeft bij de beoordeling 

van chronische polsklachten. Tevens was sprake van een hoge inte-

robservervariëteit. In onze studie leidt polsartroscopie, in tegenstel-

ling tot de initiële en secundair beoordeelde MRI, bij alle patiënten 

tot een definitieve diagnose. Polsartroscopie geeft een optimaal 

statisch en dynamisch beeld van niet intraossaal gelegen polsafwij-

kingen. We beschouwen MRI vooral waardevol bij verdenking van 

intraossale pathologie.

Deze studie heeft geen financiële belangen of belangen-

verstrengeling. 
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