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materiaal en metHode

Retrospectief werden data verzameld van alle kinderen en 
jong adolescenten tot en met 18 jaar die tussen januari 2006 
en december 2014 een artroscopie van de pols ondergingen. 
De patiënten werden allen behandeld door de senior auteur 
(ARK). 

tecHniek

De artroscopie vond in vrijwel alle gevallen plaats onder nar-
cose. Bij een enkel ouder kind werd de ingreep poliklinisch 
verricht onder regionale anesthesie. Bloedleegte (tussen 200 
en 250 mm HG) werd altijd toegepast. Onder tractie van 3 
tot 4 kg werd een droge scopie verricht. Voor ulnaire pijn 
werden de 3/4 en 6R portals gebruikt. Voor de overige aan-
vullend de midcarpale portal. Er werd gebruikgemaakt van 
een 1,9 mm- of 2,5 mm-artroscoop, waarbij systematisch 
naar het gewricht werd gekeken. Gelet werd daarbij op de 
kwaliteit van het kraakbeen, de intercarpale ligamenten, 
het Triangulaire Fibro-Cartilagineuze Complex (TFCC), de 
overige carpo-carpale ligamenten en het synovium. De weer-
stand van de ligamenten en het TFCC werd met de taster 
getest. Met de Atzei hook-test [13] en de needle-test werd het 

TFCC beoordeeld. 
Indien nodig werd met de shaver een synovectomie of debri-
dement verricht. 
Na beëindiging van de scopie werd een drukverband aange-
legd. Indien er sprake was van een simultane reconstructie 
van het TFCC met een open benadering werd meestal een 
gipsspalk aangelegd. Afhankelijk van het beloop en recon-
structie werd de behandeling gevolgd door handtherapie.

uitkomsten

Uit het patiëntendossier werden alle relevante gegevens ge-
durende de follow-up (FU) na artroscopie genoteerd. Daarbij 
werd genoteerd hoe het verloop en intensiteit van de pijn 
waren na de artroscopie, alsook of er na de artroscopie blij-
vende beperkingen in het functioneren van de hand en pols 
bestonden. 

resultaten

Bij 52 patiënten met een gemiddelde leeftijd van 15 (7-18,5) 
jaar bij eerste presentatie werd een artroscopie van de pols 
verricht. Van hen waren 19 van het mannelijke en 33 van het 
vrouwelijke geslacht. Bij 23 kinderen betrof het de rechter-
pols en bij 29 de linker. 
Bij 46 kinderen waren pijnklachten de voornaamste reden 
voor consultatie, vooral aan de ulnaire of dorsale zijde van de 
pols. Bij 6 kinderen was sprake van functionele beperking 
door een dorsaal ganglion. 
6 kinderen ondergingen voorafgaand aan de artroscopie een 
MRI. Bij 5 onderzoeken werden geen afwijkingen verslagen, 
terwijl bij artroscopie wel meerdere afwijkingen werden ge-
zien van meerdere componenten van het TFCC of een ISTE. 
Bij één pols was verdenking van een TFCC-letsel, wat ar-
troscopisch niet werd bevestigd. Wel was sprake er van een 
ISTE.
 
diagnostiscHe artroscopie 
35 kinderen ondergingen een in opzet diagnostische artro-
scopie, waarvan 26 kinderen met een trauma in de voor-
geschiedenis. Meestal (65%) betrof het een fractuur van de 
onderarm of pols.
Bij alle patiënten werd een diagnose gesteld en bij een deel 
van de patiënten werd meer dan één afwijking gevonden. 
Zie voor een overzicht van de bevindingen tabel 1.
Van de 21 kinderen met afwijkingen aan het TFCC (zie fi-
guur 1) was bij 13 kinderen sprake van meervoudig patholo-
gie. In alle gevallen was het DRUL van het TFCC aangedaan. 
Bij 10 patiënten was hiernaast ook sprake van afwijkingen 
van de foveale aanhechting, waarvan bij 1 patiënt ook nog 
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Artroscopie van de pols heeft zich sinds de jaren zeventig ontwikkeld tot 
een vast onderdeel van het diagnostische en toenemend ook therapeuti-
sche armentarium van de handchirurg. [1,2] Voor het diagnosticeren van 
een aantal afwijkingen van de pols blijft artroscopie de eerste keuze, aan-
gezien Magnetic Resonance Imaging (MRI) onderzoek en andere beeld-
vormende technieken wisselen in betrouwbaarheid. [3,4] Ook het scala 
aan artroscopische behandelmogelijkheden van polsafwijkingen neemt 
toe, zoals het verwijderen van een ganglion, ligamentherstel, behande-
ling van duimbasisartrose en het verwijderen van intraossale cysten. [2,5] 
Een recent systematisch literatuuronderzoek laat een totale complicatie-
kans van 4,7% zien bij artroscopie van de pols, met een kans van minder 
dan 1% op ernstige complicaties. [6] Bovenstaande kennis is afkomstig 
uit onderzoek in een volwassen populatie. De techniek wordt minder 
toegepast bij kinderen waardoor ook minder publicaties bekend zijn. [7] 
De enkele beschikbare publicaties binnen deze populatie beschrijven ar-
troscopie bij chronische ulnaire pijnklachten of behandeling bij partiële 
scafolunaire ligament (SL) scheuren, met goede resultaten. [8-11] Over 
klachten als dorsale pijn en diagnosen als een ganglion of Inter-carpal 
Soft Tissue Entrapment (ISTE) [12] zijn geen gegevens beschikbaar. In 
deze studie beschrijven wij onze ervaring met artroscopie van de pols bij 
kinderen en jong adolescenten.
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patiënten. Deze diagnosen bleken juist gesteld bij artrosco-
pie. Wel werden bij 3 patiënten aanvullende bevindingen ge-
daan. In één geval werd een ponslaesie in het kraakbeen van 
het lunatum gezien en synovitis rondom het capitatum. Bij 
1 patiënt met ISTE werd tevens een occult ganglion gezien 
en bij 1 patiënt met een ganglion was sprake van laxiteit van 
het SL.
De ganglions en synovitis werden met de shaver verwijderd, 
evenals de synoviale proliferaties bij ISTE. 

uitkomsten

Aan het eind van het postoperatieve vervolgtraject gaven 7 
(41%) patiënten geen en 6 (35%) nog enige klachten aan. 

een radiale scheur. Bij 2 patiënten was naast een afwijkend 
DRUL sprake van schade aan het UCL, wat wij beschouwen 
als onderdeel van de bodem van de 6e extensor loge. Bij 1 
patiënt bestond een combinatieafwijking van het DRUL en 
het radiale deel van het TFCC. 
Bij 9 van de kinderen met ISTE werden geen andere afwij-
kingen aan het polsgewricht gezien. Bij 1 kind kwam ISTE 
voor naast TFCC-schade en bij 1 werd een combinatie met 
kraakbeenschade gezien.

Zoals ook zichtbaar in figuur 2 werd bij 5 (14%) van de 35 
patiënten die een diagnostische artroscopie ondergingen 
in dezelfde sessie overgegaan tot een open benadering: in 
4 gevallen vond reconstructie van het TFCC plaats en bij 1 
patiënt resectie van het PSU.

Bij de overige 30 (86%) patiënten werd afhankelijk van de 
diagnose artroscopisch een synovectomie, debridement of 
TFCC-sanering uitgevoerd. Bij 1 patiënt werd tevens een oc-
cult ganglion vanuit het SL-ligament verwijderd. 
Bij 9 (26%) kinderen met voortdurende polsklachten vond 
later een open chirurgische correctie plaats, gebaseerd op 
de bevindingen van de eerdere scopie. Het betrof in 7 geval-
len een reconstructie van het TFCC, in 1 geval het hechten 
van een scheur in het UCL en voor 1 patiënt een uitgebreide 
synovectomie wegens ISTE.
De overige 19 (54%) kinderen ondergingen na artroscopie 
geen aanvullende chirurgische behandeling meer. Van hen 
gaven 9 (47%) geen en 6 (32%) kinderen sterk verminderde 
pijnklachten aan. Bij 4 kinderen was de pijn verminderd 
maar nog wel hinderlijk, echter niet zodanig dat er een reden 
was voor een hernieuwde ingreep. 1 van hen werd verwezen 
naar een centrum voor musici gezien de samenhang met be-
spelen van een instrument.

primair tHerapeutiscHe artroscopie 
17 (33%) kinderen ondergingen een in opzet therapeutische 
artroscopie, gebaseerd op eerdere bevindingen. Het betrof 
een dorsaal ganglion bij 10 (59%) en een ISTE bij 7 (41%) 

Bevinding Aantal 

TFCC afwijking(en) 21

- Meervoudig 13

- Enkelvoudig 8

ISTE 9

Synovitis zonder andere afwijkingen 5

Kraakbeenschade 1

Ganglion 1

SL-dissociatie 1

Geen afwijking 0

Tabel 1. Artroscopische bevindingen bij n = 35 patiënten tijdens 
diagnostische artroscopie. TFCC = Triangulaire Fibro-Cartila-
gineuze Complex, SL = Scapho-lunaire ligament, ISTE = Inter-
carpal Soft Tissue Entrapment scapho-lunaire ligament (SL).

Figuur 1. De verschillende gevonden TFCC-afwijkingen bij 
n = 21 van de in totaal n = 35 patiënten die een in opzet 
diagnostische artroscopie ondergingen.

Figuur 2. Beleidsconsequenties van initieel diagnostische artro-
scopie bij n = 35 patiënten. Artroscopische therapie betreft een 
synovectomie of debridement, afhankelijk van de bevindingen. 
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MRI’s in overeenstemming waren met bevindingen bij ar-
troscopie. In 5 gevallen was de uitslag fout-negatief, echter 
ook eenmaal fout-positief. De opbrengst van de verrichte 
artroscopieën op diagnostisch vlak was hoog, omdat bij alle 
patiënten een diagnose kon worden gesteld. In het licht van 
de vaak al lang aanhoudende klachten (gemiddeld meer dan 
een jaar) is de klinische waarde des te relevanter. 
Bij 17 patiënten werd de artroscopie direct therapeutisch 
ingezet bij een al bekende diagnose (dorsaal ganglion of 
ISTE). Van hen hadden 13 (81%) nadien geen of bijna geen 
klachten meer. Tevens bleek een therapeutische waarde bij 
de groep van 35 patiënten die primair voor een diagnosti-
sche artroscopie kwamen. [19] (54%) kinderen hoefden na 
een simultaan uitgevoerde artroscopische synovectomie of 
debridement geen aanvullende chirurgische behandeling 
meer te ondergaan. Recidief klachten bij ISTE werden bij 
3 kinderen gezien en later met succes door middel van een 
open synovectomie behandeld. 
Complicaties na artroscopische behandeling kwamen niet 
voor. 
Op grond van deze studie lijkt artroscopie van de pols bij 
kinderen en jong adolescenten een veilige en efficiënte me-
thode als diagnosticum, maar ook therapeutisch. Ook voor 
de niet eerder bij kinderen en jong adolescenten beschreven 
artroscopische behandeling van dorsale ganglia en ISTE laat 
deze serie goede resultaten zien. Wij zien geen reden om 
terughoudend te zijn bij het uitvoeren van een artroscopie 
bij kinderen en jong adolescenten, mits lege arte uitgevoerd 
door een ervaren handchirurg.
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Bij twee patiënten waren de klachten verminderd, maar nog 
hinderlijk en bij 1 patiënt met ISTE kwamen de (pijn) klach-
ten weer terug na tijdelijke verbetering. Bij zowel de patiënt 
met de partiële SL-dissociatie als met kraakbeenlaesie waren 
de klachten zodanig verminderd dat hiervoor geen behande-
ling meer nodig was. 

complicaties 
Na verwerking van de gegevens bleken geen korte- of lange-
retermijncomplicaties bij de patiënten die naast artroscopie 
geen open chirurgie hadden ondergaan. In de groep die wel 
een open benadering onderging, was bij 1 patiënt sprake van 
een irriterende hechting die via een kleine incisie verwijder 
kon worden, waarna de klachten geheel verdwenen. 

recidief klacHten

Binnen een jaar (3-9 maanden) na beëindigen van de FU 
kwamen 5 (10%) patiënten terug met klachten die niet door 
een nieuw trauma waren ontstaan. Bij 3 kinderen was sprake 
van een recidief ISTE, waarmee het recidiefpercentage voor 
deze diagnose 19% bedroeg. Bij 1 (9%) van de 11 kinderen bij 
wie een dorsaal ganglion was verwijderd, werd een recidief 
gezien. Bij 1 meisje was sprake van hernieuwde polsklach-
ten, zonder aanwijzing voor een recidief van de eerder be-
handelde ISTE. Zij werd hiervoor behandeld met het AMC-
protocol voor onbegrepen polsklachten. [14]

conclusie

Een relatief grote groep van 52 kinderen en jong adolescen-
ten werd onderzocht en geeft inzicht in de opbrengst van 
een polsartroscopie. Gelet op de gunstige uitkomsten van 
dit onderzoek kan het een mogelijke terughoudendheid 
van deze ingreep bij kinderen wegnemen. De specificiteit 
en sensitiviteit van het MRI-onderzoek van de pols zijn niet 
altijd even hoog, zoals blijkt uit verscheidene studies. [4,5] 
Zo bleek ook in dit onderzoek dat geen van de 6 verrichtte 

Figuur 3. Uitkomsten van artroscopische behandeling (synovec-
tomie of debridement) zonder aanvullend open benadering in 
twee groepen gedurende follow-up. 
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aBstract

Inleiding. Artroscopie van de pols heeft haar waarde op zowel 

diagnostisch als therapeutisch vlak bewezen bij volwassenen. 

Voor kinderen en jong adolescenten is relatief weinig litera-

tuur beschikbaar, wellicht omdat men bij deze groep terug-

houdender is om een polsartroscopie uit te voeren. 

Methode. Wij onderzochten retrospectief de statussen van 

52 kinderen en jong adolescenten tot en met 18 jaar die een 

artroscopie van de pols ondergingen. De gemiddelde leeftijd 

was 15 (7-18,5) jaar.

Resultaten. Bij 35 (67%) kinderen vond een diagnostische 

artroscopie plaats, wat in alle gevallen één of meerdere diag-

nosen opleverde. De bevindingen kwamen bij geen enkele 

patiënt overeen met die van de Magnetic Resonance Imaging 

(MRI). In deze groep werd bij 30 kinderen (86%) tijdens de 

artroscopie een synovectomie of debridement van het TFCC 

(Triangulaire Fibro-Cartilagineuze Complex) uitgevoerd. Bij 19 

(54%) patiënten was na artroscopie geen chirurgische behan-

deling meer geindiceerd.

Bij 17 (33%) kinderen werd primair een therapeutische artro-

scopie uitgevoerd, voor een eerder diagnosticeerde inter carpal 

soft tissue entrapment (ISTE) of dorsaal ganglion. Postoperatief 

kwamen 16 van hen terug voor controle en gaven 13 (81%) geen 

of bijna geen klachten meer aan. Complicaties direct gerela-

teerd aan de artroscopiën kwamen in beide groepen niet voor.

Conclusie. Mits goed uitgevoerd, levert artroscopie van de pols 

bij kinderen en jong adolescenten een significante bijdrage 

voor de diagnostiek en kan van therapeutische waarde zijn. 

Het is bovendien een veilige ingreep. 
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