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De menselijke hand is een nauwkeurig uitgebalanceerd instrument met 
veel sensorimotorische functies, dat tijdens een evolutie van miljoenen 
jaren is ontstaan. [1] Met dit instrument beïnvloeden we onze omgeving. 
[2,3] Voornamelijk de spieren en pezen in de onderarm en de hand ma-
ken deze dynamiek mogelijk. De spierbuiken van deze pezen worden 
aangestuurd door de hersenen. Daarom zijn peesletsels niet uitsluitend 
perifere letsels, maar hebben ze ook centrale gevolgen. De verstoorde af-
ferente informatiestroom ten gevolge van het letsel leidt tot een afwij-
kende sensorimotorische representatie van de hand in de hersenen. Dit 
leidt vervolgens tot een verstoorde efferente informatiestroom (motori-
sche beheersing). [4,7] Bij handletsel is tot nu toe nauwelijks onderzoek 
verricht naar deze perifeer-centrale samenwerking, terwijl regelmatig 
handletsel optreedt. 
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van het putamen in de latere scans suggereert dat de een-
voudige beweging opnieuw is aangeleerd. Dit gaat gepaard 
met een efficiëntere selectie van spieren in vergelijking tot 
de eerste studie: de beweging is weer automatisch gewor-
den. Activering van de insula is gerelateerd aan efficiëntere 
koppeling tussen de gegeven stimulus en de geïnstrueerde 
respons.
Theoretisch is het mogelijk dat de afwezigheid van activiteit 
in het putamen tijdens de eerste meting zoals gemeten bij 
de eerste PET-scan de normale situatie weergeeft, terwijl 
de resultaten van de tweede scan overmatig oefenen weer-
spiegelt. Echter, met behulp van functionele ‘magnetic reso-
nance imaging’ (fMRI) werd aangetoond dat ook bij gezonde 
proefpersonen sprake is van activering van het contralaterale 
putamen bij dezelfde vingerflexiebeweging. [12] Daarnaast 

flexorpeesletsel 
Flexorpeesletsel is een type handletsel dat regelmatig door 
een handchirurg wordt behandeld. De afgelopen decennia 
zijn de operatieve techniek en postoperatieve behandeling 
van peesletsel sterk verbeterd, zodat tegenwoordig postope-
ratief meestal een normale handfunctie te verwachten is. [8] 
Ondanks deze verbeteringen wordt de operatie gevolgd door 
enkele weken van revalidatie en intensieve fysio- en/of ergo-
therapeutische behandeling. [9] 

cerebrAle orgAnisAtie vAn hAndbeweging 
Stenekes beschrijft de cerebrale veranderingen als ge-
volg van de perifere immobilisatie met behulp van een 
spalk na flexorpeesherstel. Met behulp van positronemis-
sietomografie (PET) werd een duidelijke verandering ge-
vonden in hersenactiviteit geassocieerd met vingerflexie  
(figuur 1). [10,11] Na zes weken relatieve immobilisatie na 
flexorpeesherstel was er een toename van activering van de 
posterieure pariëtale cortex. Dit verdween na zes weken ac-
tief gebruik van de hand. Terugkeer van de behendigheid 
werd ook geassocieerd met activering van het putamen en 
de insula, terwijl dit niet het geval was bij de eerste meting, 
onmiddellijk na de spalkperiode. De toegenomen activering 
van de pariëtale cortex wanneer patiënten hun hand weer 
gaan gebruiken, weerspiegelt een extra beroep op de details 
van het eigen lichaamsschema, die grotendeels in dit gebied 
gerepresenteerd is. Er is als het ware meer concentratie no-
dig om de beweging te maken. De toegenomen activering 
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Figuur 1. Hersenactiviteit waarbij vingerflexie is vergeleken met 
rust. Groepsanalyse van tien personen. Alle clusters p < 0,001 
(ongecorrigeerd) met grootte boven acht voxels zijn getoond in 
de transversale doorsnedes. De z-waarde geeft de hoogte van het 
vlak weer ten opzichte van het geijkte nulpunt (AC-PC vlak). De 
actieve clusters zijn geprojecteerd op een standaard anatomisch 
T1 gewogen MRI-afbeelding (Montreal Neurological Institute 
(MNI)). Sessie 1 toont de resultaten na zes weken relatieve im-
mobilisatie na flexorpeesletsel. Sessie 2 toont de resultaten na zes 
weken actief gebruik van de hand na de immobilisatie. R = rech-
ter hersenhelft, 1 = sensorimotor cortex, 2 = posterieure pariëtale 
cortex, 3 = insula, 4 = putamen.
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resultAten

Er werden verschillende handfunctietesten gebruikt om de 
effecten van ‘motor imagery’  vast te stellen tijdens de reva-
lidatieperiode na flexorpeesherstel. [18] De resultaten geven 
aan dat ‘motor imagery’  inderdaad de handfunctie verbetert 
op het niveau van de aansturing van de beweging. [19] Dit 
blijkt uit de verandering in preparatietijd, zonder beïnvloe-
ding van andere (perifere) modaliteiten (figuur 2). Prepara-
tietijd is in dit geval de tijd die verstrijkt tussen een stimulus 
(een toon) en het indrukken van een knop door vingerbui-
ging. [20] Deze tijd reflecteert de tijd die nodig is om de be-
weging in de hersenen voor te bereiden.
Proefpersonen in de ‘motor imagery’-groep hadden ernsti-
ger handletsel dan de proefpersonen in de controlegroep. Dit 
kan hebben geleid tot een onderschatting van de effecten van 
motor imagery. Een grotere studie of een case-controlstudie 
kan deze factor elimineren en levert ook meer power op.
‘Motor imagery’  primair is een centraal proces. Daarom 
was het geen verrassing dat er enerzijds wel een centraal 
effect werd gevonden en anderzijds geen effect op perifere 
kenmerken zoals spierkracht of bewegingsmogelijkheden. 
[21,22] Dit komt overeen met resultaten van eerder uitge-
voerde studies met gezonde proefpersonen, waarbij verge-
lijkbare effecten op de preparatietijd werden gevonden. [23]
‘Motor imagery’  wordt al daadwerkelijk gebruikt bij de re-
validatie bij aandoeningen van het centrale zenuwstelsel 
[24,27], maar tot op heden zijn er geen studies verschenen 
op het gebied van peeschirurgie.

conclusies en toekomstperspectieven

Concluderend wordt gesteld dat het aannemelijk is dat de 
eerder gevonden centrale effecten van immobilisatie na 
peesherstel gegeneraliseerd kunnen worden naar alle thera-
pieën waarbij immobilisatie wordt toegepast. Vanuit neuro-
wetenschappelijk oogpunt is het daarom belangrijk om im-
mobilisatie te voorkomen en wanneer dit niet mogelijk is, 
de duur tot een minimum te beperken. Als immobiliseren 
vanwege de aard van het letsel onvermijdbaar is, kan ‘mo-
tor imagery’ worden gebruikt als aanvullende therapie om 
de premorbide cerebrale organisatie te behouden tijdens de 
immobilisatieperiode, zodat de nadelige effecten hiervan 
kunnen worden tegengegaan door het systeem offline infor-
matie aan te bieden.
Het verdient aanbeveling om nader te onderzoeken of  
‘motor imagery’ de revalidatieperiode kan verkorten.  
De revalidatieperiode na flexorpeesletsel is lang. Verkorting 
hiervan levert duidelijk socio-economisch voordeel op.
Toekomstig onderzoek zou zich moeten bezighouden met 
hoe motor imagery het functionele verval in de hersenen 
kan voorkomen. Dit kan worden onderzocht met seriële 
hersenscans van gezonde proefpersonen en patiënten na 
flexorpeesherstel waarbij een ‘motor imagery’-groep en een 
controlegroep worden vergeleken.
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motor imAgery

Verdere verkorting van de behandelingsduur kan wellicht 
worden gevonden in de centrale gevolgen van het letsel en 
door na te gaan in hoeverre de therapie hierop beter kan 
aansluiten. Het belangrijkste doel van het proefschrift van 
Stenekes is onderzoeken of het gebruik van ‘motor imagery’ 
tijdens de postoperatieve behandeling van flexorpeesletsel 
leidt tot een sneller herstel van handfunctie. Onder ‘motor 
imagery’  wordt verstaan het herhaald voorstellen van de be-
weging zonder deze daadwerking uit te voeren. [13,14] Het is 
bekend dat het voorstellen van bewegingen tot nagenoeg de-
zelfde activering van hersengebieden leidt als het uitvoeren 
van de beweging. [15,17] 

Figuur 2. Gemiddelde verlenging van preparatietijden in seconden ten opzichte 
van vóór de immobilisatie. De motor imagery-groep presteert significant beter 
dan de controlegroep (p < 0,024, F = 5,901)
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