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Polsklachten zijn de voornaamste oorzaak van langdurig 
werkverzuim bij werknemers, met aanzienlijke financiële 
gevolgen, zoals werknemerscompensatie, medische kosten 
en productiviteitsverlies. Het is van belang om al in een 
vroeg stadium polsklachten te herkennen en te voorzien van 
een correcte diagnose, om zo onomkeerbare degeneratieve 
polsaandoeningen te voorkomen. 

Het is op dit moment niet mogelijk om met de beschikbare 
klinische diagnostische methoden de mate van carpale in-
stabiliteit vast te stellen. [1,2] Bandletsels worden veelal niet 
gediagnosticeerd en behandeld, omdat ze vaak worden af-
gedaan als een verstuiking. Onbehandeld leiden dit soort 
kwetsuren vaak tot schade aan de kraakbeenlagen, die niet 
verholpen kan worden zonder blijvende klachten aan de ge-
wrichtsfunctie. In deze gevallen is de aandoening zodanig 
gevorderd dat de succeskans van een chirurgische recon-
structie sterk is verminderd. 

Om dit probleem op te lossen, beschrijven wij in dit promo-
tieonderzoek een kwantitatieve analyse van bewegingspatro-
nen van het polsgewricht voor. De hypothese is dat bestu-
deren van in-vivokinematica van de carpalia in combinatie 
met geometrie van de handwortelstructuren in de toekomst 
verbetering van de diagnostische mogelijkheden biedt. Om 
kwantitatieve metingen te verkrijgen van in-vivogewrichtski-
nematica tijdens bewegingen van de pols is speciaal de 
‘4-Dimensional X-ray imaging’-methode (4D-RX) ontwik-
keld in het Academisch Medisch Centrum Amsterdam. [3,4] 
Bij deze methode wordt gebruikgemaakt van een roterende 
röntgenbron die een cyclisch bewegend gewricht gedurende 
enige tijd vanuit meerdere richtingen vastlegt. Dit resulteert 
in meerdere sets van projecties, die worden gereconstru-
eerd tot een serie van tijdgeresolveerde driedimensionale 
beelden. De verkregen data worden verwerkt, waarna de 
driedimensionale bewegingen van carpalia kunnen worden 
gekwantificeerd en bestudeerd (figuur 1). 

Figuur 1. ‘4-Dimensional X-ray imaging’-methode (4D-RX): 
Bij deze methode wordt gebruikgemaakt van een roterende rönt-
genbron die een cyclisch bewegend gewricht gedurende enige tijd 
vanuit meerdere richtingen vastlegt. Dit resulteert in meerdere 
sets van projecties, die worden gereconstrueerd tot een serie van 
tijdgeresolveerde driedimensionale beelden. De verkregen data 
worden verwerkt, waarna de driedimensionale bewegingen van 
carpalia kunnen worden gekwantificeerd en bestudeerd. 

in vivo dynamiscHe 3-dimensionale ‘joint space 
distance maps’ voor Het evalueren van kraak-
Beendikte in Het radiocarpale geWricHt

Bij artrose in de pols wordt het kraakbeenverlies op rönt-
genfoto’s vaak afgeleid van een afname van de afstand tus-
sen de aangrenzende onderliggende botoppervlakken, de 
zogeheten gewrichtsspleetdikte of ‘joint space thickness’. 
Hoewel de gewrichtsspleetdikte op statische röntgenfoto’s 
of stilstaande CT-scans van de pols kan worden gemeten, is 
de hypothese dat een analyse van de gewrichtsspleetdikte tij-
dens polsbewegingen een beter beeld laat zien van de daad-
werkelijke gewrichtsspleet. 

Dynamisch kwantificeren van de gewrichtsspleetdikte kan 
worden bewerkstelligd door kinematische metingen en geo-
metrie van de ossale structuren te combineren in zogenaam-
de dynamische ‘distance maps’. Een dynamische ‘distance 
map’ geeft de kortste afstand aan van elk punt op het bot tot 
het tegenoverliggende bot, binnen een set van verschillende 
gewrichtsposities. 
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radiolunaire articulaties werden vergeleken tussen gezonde 
deelnemers en geopereerde en niet-geopereerde polsen van 
FCA-patiënten.
Uit de experimenten in dit proefschrift blijkt dat het articu-
lerende oppervlak in radiolunaire gewrichtsruimte na een 
FCA-behandeling verandert. Hierbij werd een toename van 
het radiolunaire articulatie oppervlak waargenomen waarbij 
het totale radiocarpale contactoppervlak in een FCA geope-
reerde pols groter is vergeleken met een ongedeerd contra-
lateraae radiolunair gewrichtsoppervlak (figuur 3). Tot slot 
kon worden aangetoond dat in patiënten met een FCA het 
zwaartepunt van het radiocarpale articulatievlak naar radiaal 
en dorsaal verschuift. 

Figuur 3. Radiocarpale articulatie in niet-geopereerde pols 
(boven) en geopereerde ‘four-corner’-arthrodese pols in zelfde 
patiënt (onder) tijdens radio-ulnair deviatie, flexie-extensie en 
‘dart throwing motion’. Oranje (articulatiegebieden met altijd 
contact) en blauwe gebieden (alleen contact in uiterste standen) 
laten zien waar het contact tussen de botten plaatsvindt. 

discussie 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat in-vivodyna-
mische analyse van de polsbiomechanica kan bijdragen aan 
de verbetering van het klinische proces van diagnose en be-
handeling. Momenteel is een operatieve artroscopie vaak 
noodzakelijk voor de beoordeling van de gewrichtsbanden, 
de kwaliteit van het kraakbeen en de lokalisatie van kraak-
beendefecten voor een uiteindelijke operatieve behandeling. 
Als oplossing voor dit diagnostisch probleem stelt dit proef-
schrift een analyse van driedimensionale bewegingspatro-
nen van de polsbeenderen voor. De haalbaarheid van het 
gebruik van de gewrichtsspleetdikte als maat voor het kwan-
tificeren van de kraakbeendegeneratie met behulp van dy-
namisch verkregen ‘distance maps’ wordt aangetoond in dit 
proefschrift. 

De toekomstige ontwikkeling van operatietechnieken en 
prothetische implantaten kan worden versneld en verbeterd 
door het dynamisch en kwantitatief evalueren van de ge-
wrichtsfunctie. Gelet op de snelle ontwikkelingen in simula-
tie- en ‘rapid prototyping’-technieken is het niet ondenkbaar 
dat patiëntspecifieke operaties met op maat gemaakte im-
plantaten in de nabije toekomst vaker tot de mogelijkheden 
behoren. 

Figuur 2. Voorbeeld van dynamische distance map geprojecteerd 
op het radius gewrichtsvlak voor beoordelen van ’joint space 
thickness’ in een gezonde pols (boven) en een pols met artrose 
(onder). 

Het kon worden aangetoond dat de gewrichtsspleetdikte een 
grote variabiliteit kent die afhankelijk is van de positie van 
de pols. Bij onderzochte polsen van gezonde proefpersonen 
wordt duidelijk dat het meten van de gewrichtsspleetdikte 
van de pols in een standaard CT-scan een overschatting geeft 
ten opzichte van metingen die zijn verkregen in een dyna-
mische situatie. Ook kan door het dynamische karakter van 
de metingen een groter gebied van het articulaire contactop-
pervlak worden geanalyseerd in vergelijking met statische 
modaliteiten. 
De verwachting is dat door het dynamisch en kwantitatief 
meten van de gewrichtsspleetdikte objectievere informatie 
over grotere delen van het articulerend contactoppervlak 
wordt verkregen (figuur 2). De lokale kraakbeendefecten 
kunnen hierdoor beter worden geïdentificeerd en behan-
deld. 

dynamiscHe in-vivo-evaluatie van contact-
vlakken in Het radiocarpale geWricHt: Bestu-
deren van articulaire veranderingen na een 
polsoperatie

In het proefschrift wordt aangetoond dat dynamische ‘dis-
tance maps’ kunnen worden toegepast als instrument voor 
het beschrijven en bestuderen van articulaire veranderingen 
na polschirurgie. Dit is een aangename aanvulling op de 
bestaande methoden om de resultaten van een chirurgische 
procedure op korte en lange termijn te evalueren. 
Als voorbeeld van postoperatieve articulaire veranderingen 
werden acht patiënten met een ‘four corner’-artrodese (FCA) 
geopereerde pols geanalyseerd. De vraag was hoe de radiolu-
naire articulaire beweging na een FCA verandert en waarom 
er ondanks de veranderingen in de kinematica en morfolo-
gie van het gewricht op lange termijn alleen geringe radiolo-
gische en functionele afwijkingen worden gezien. 

Radiocarpale articulaties werden in kaart gebracht met be-
hulp van dynamische 3-dimensionale ‘distance maps’ die 
tijdens bewegingen van het polsgewricht werden verkre-
gen. De grootte van contactoppervlakken, het zwaartepunt 
van de articulaire gebieden en de gewrichtsspleetdikte in de 
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De triphalangeale duim is herkenbaar aan de extra falanx 
tussen de proximale en distale falanx. De vorm en grootte 
van deze falanx kan erg verschillen. Er kan alleen een extra 
falanx aanwezig zijn, of de extra falanx kan compleet ont-
wikkeld zijn; de duim heeft dan het uiterlijk van een vinger. 
Naast de extra falanx kan de intrinsieke musculatuur veran-
derd zijn, de gewrichten instabiel, de duim anders geplaatst 
zijn en meerdere geassocieerde afwijkingen. Daarom kan de 
klinische presentatie erg wisselen en kunnen er ook afwij-
kingen buiten de hand aanwezig zijn. Dit proefschrift is ge-
richt op de klinische uitkomsten van de triphalangeale duim 
en op de factoren die deze resultaten kunnen beïnvloeden. 
Het proefschrift is onderverdeeld in twee delen: preoperatie-
ve inventarisatie en de uitkomst van verschillende chirurgi-
sche interventies bij patiënten met een triphalangeale duim.

preoperatieve Beoordeling en indeling

De eerste factoren die preoperatief beoordeeld werden, is de 
aanwezigheid en positie van de groeischijf van de eerste me-
tacarpaal. In hoofdstuk twee worden de verschillende posi-
ties van de groeischijf beoordeeld ten opzichte van de lengte 
van de eerste metacarpaal bij een triphalangeale duim. De 
groeischijf was meestal gepositioneerd aan de distale zijde 
(52%), proximaal in 33% en aan beide zijden in 15%. De ra-
tio’s van de lengte van de tweede metacarpaal gedeeld door 
de lengte van de eerst metacarpaal waren significant kleiner 
vergeleken met een normale populatie. Dit betekent dat de 
eerste metacarpaal langer is in de groep met een triphalan-
geale duim. Indien de groeischijf aan beide zijden van de 
metacarpaal aanwezig was, groeide deze metacarpaal over de 

jaren ook harder. Indien de groeischijf zich aan de proximale 
zijde bevond, was de groei vergelijkbaar met de normale eer-
ste metacarpaal. 

Hoofdstuk drie beschrijft de lengte en groeischijfpositie van 
de eerste metacarpaal in relatie tot de type triphalangeale 
duim. In totaal werden 59 handen (in 37 patiënten) met een 
triphalangeale duim onderzocht op type (delta 31, trapezoïde 
9 en volledig type 19), positie van de groeischijf en lengte 
van de eerste metacarpaal. De metacarpaal van de duim was 
in alle drie de typen significant langer vergeleken met een 
normale populatie. De lengte van deze metacarpaal was ge-
relateerd aan de positie van de groeischijf. Er was geen direct 
verband tussen het type triphalangeale duim en de lengte.

In Hoofdstuk vier is de kracht van de intrinsieke spieren van 
de duim van alle typen triphalangeale duim gemeten. In de 
praktijk was ons opgevallen dat deze spieren weleens aange-
daan zouden kunnen zijn bij alle drie de verschillende typen. 
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