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hypoplastische duim die een reconstructie hadden onder-
gaan in het Erasmus MC. Voorlopige resultaten lieten zien 
dat de Pollexograph betrouwbaarder was in het meten van 
palmaire abductie, dan een conventionele goniometer.
Vervolgens zijn in volwassenen, gemiddelden en de be-
trouwbaarheid onderzocht van vier bekende palmaire ab-
ductie meetmethoden: conventionele goniometrie, de ‘Inter 
Metacarpal Distance’ (IMD), de methode beschreven door 
de ‘American Medical Association’ (AMA), de methode be-
schreven door de ‘American Society of Hand Therapists’ 
(ASHT) en twee nieuwe methoden: de Pollexograph-thumb 
en de Pollexograph-metacarpal.
De Pollexograph-thumb meet de hoek tussen de duim en 
de metacarpaal van de wijsvinger in een vlak perpendiculair 
aan het vlak van de handpalm, waarbij een hoek wordt mee-
genomen die wordt gecreëerd door eventuele laxiteit in het 
metacarpofalangeale (MCP)-gewricht.
Bij de Pollexograph-metacarpal wordt deze extra hoek niet 
meegenomen in de meting, omdat er een liniaal wordt ge-
plaatst over de eerste metacarpaal, waarbij de gemeten hoek 
meer overeen zou moeten komen met de hoek gemeten met 
conventionele goniometrie.
Gemiddelde actieve en passieve hoeken gemeten met een 
goniometer kwamen overeen met metingen van de Pollexo-
graph-thumb (ongeveer 60 graden). Gemiddelde hoeken ge-
meten met de Pollexograph-metacarpal waren ongeveer 48 
graden. De gemiddelde actieve en passieve IMDs waren 64 
mm. Gemiddelde afstanden voor de ASHT-methode waren 
97-101 mm en gemiddelden voor de AMA-methode waren 

Er bestaan verschillende chirurgische interventies met als 
doel het herstellen van de duimfunctie. Om het resultaat van 
deze interventies te evalueren, zijn betrouwbare en valide 
meetmethoden onmisbaar.
Het doel van dit proefschrift was het in kaart brengen van de 
betrouwbaarheid van verschillende meetmethoden (Deel I). 
Door middel van deze meetmethoden wilden we vervolgens 
de duimfunctie gemeten bij patiënten met een hypoplasti-
sche duim, die een chirurgische interventie hadden onder-
gaan, met als doel de functie te herstellen (Deel II).

Deel i: MeetMethoDen

In dit proefschrift worden het ontwerp en de ontwik-
keling beschreven van een nieuw meetinstrument, de 
Pollexograph,(figuur 1) om actieve en passieve palmaire ab-
ductie te kunnen meten. De Pollexograph is zo ontworpen 
dat het simpel is, betaalbaar, toepasbaar op linker- en rech-
terhanden van verschillende groottes en bovenal valide en 
betrouwbaar.
Tijdens een eerste test om de toepasbaarheid en de interbe-
oordelaarsbetrouwbaarheid te onderzoeken hebben veertien 
hand- en fysiotherapeuten metingen verricht op eenzelfde 
proefpersoon. De metingen werden verricht met een con-
ventionele goniometer en met de Pollexograph. 
Aanvullend is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van de 
Pollexograph onderzocht in 21 patiënten met een type II-IV-
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Figuur 1. De Pollexograph.
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zeer goede intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid met ICC’s van 
0,76 tot 0,90. Een groot aantal patiënten liet een afwijkende 
workspace zien vergeleken met de controlegroep: sommige 
waren groter en andere kleiner. In tegenstelling tot de ver-
wachtingen was er geen significante correlatie tussen 3D-
workspace en kapandjiscores voor oppositie van patiënten. 

Deel ii: resultaten in DuiMhypoplasie

Nadat enkele betrouwbare meetmethoden voor het meten 
van een deel van de duimfunctie waren vastgesteld, is de 
duimfunctie onderzocht in patiënten met een type II- en II-
IA-duimhypoplasie, die een ‘Flexor Digitorum Superficialis’ 
(FDS IV)-oppositieplastiek hadden ondergaan (figuur  2). 
Ter vergelijking zijn ook enkele ongeopereerde type II-dui-
men onderzocht. 
De duimfunctie is in kaart gebracht door te kijken naar 
range of motion, kracht, sensibiliteit, stabiliteit en de pati-
ent/oudertevredenheid. Range of motion bleek lager te zijn 
in alle drie de patiëntengroepen, vergeleken met de normaal-
waarden. Grijpkracht, pinch kracht, tripod knijpkracht en 
sleutelgripkracht waren ongeveer 50% van normaal in type 
II-duimhypoplasie en ongeveer 35% in type IIIA-duimhypo-
plasie. Echter, oppositiekracht was significant hoger in type 
II-duimen die een FDS IV-oppositieplastiek hadden onder-
gaan.
Stabiliteit van het MCP-gewricht was hersteld in alle type II-
hypoplasie en in 40% van de type IIIA-hypoplasie. 
Overall, vonden we dat de FDS IV-oppositieplastiek een 
goede oppositieplastiek is, voor zowel type II- als type IIIA-
duimhypoplasie.
In type II-duimhypoplasie geeft de oppositieplastiek zeer 
goede stabiliteit van het MCP-gewricht.

Pollicisatie van de wijsvinger is voor type IIIB-V-duimhypo-
plasie een erkende behandeling. Echter, in de literatuur zijn 
de postoperatieve successen zeer divers. Er was een gebrek 
aan kwantitatieve uitkomststudies en er was weinig bekend 
over hoe verschillend de resultaten zijn tussen patiënten met 
milde en ernstige radiusdysplasie.

67-70 mm voor actieve en passieve metingen.
De intraclass correlatiecoëfficiënten (ICC’s) voor de Pollexo-
graph-thumb, Pollexograph-metacarpal en de IMD lieten 
goede en significant hogere intrabeoordelaarsbetrouwbaar-
heid zien (ICC’s 0,71-0,95) voor actieve en passieve metin-
gen, dan voor conventionele goniometrie, de ASHT-methode 
en de AMA-methode, die matige betrouwbaarheid toonden 
(ICC’s 0,55-0,72).
Kijkend naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, bleken 
dezelfde methoden betrouwbaar te zijn; de Pollexograph-
thumb, de Pollexograph-metacarpal en de IMD.
Veel interventies met als doel het verbeteren van de palmaire 
abductie van de duim worden op jonge leeftijd uitgevoerd. 
Om deze reden zijn in kinderen tussen de vier en twaalf jaar, 
normaalwaarden onderzocht en de betrouwbaarheid van 
deze drie meest betrouwbare meetmethoden. 

In vervolghoofdstukken worden de resultaten beschreven 
van de metingen die zijn verricht met de Pollexograph-
thumb, de Pollexograph-metacarpal en de IMD.
In 100 gezonde kinderen zijn normaalwaarden verkregen 
en is de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheidd vastgesteld in 
63 kinderen.
Gemiddelde normaalwaarden voor de Pollexograph-thumb 
en Pollexograph-metacarpal gemeten in kinderen bleken 
vergelijkbaar met de gemiddelden gemeten bij volwassenen. 
Uit de metingen bleek dat ook voor kinderen de Pollexo-
graph-thumb, de Pollexograph-metacarpal en de IMD be-
trouwbare meetmethoden zijn. 
Na vaststellen van de betrouwbaarheid van een aantal sta-
tische meetmethoden voor palmaire abductie, was het doel 
om de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid en klinische toe-
pasbaarheid van een elektromagnetisch bewegingssysteem 
(Minibird-500) vast te stellen. Door middel van een elek-
tromagnetisch bewegingssysteem kan de 3D-workspace in 
kaart worden gebracht.
Voor deze studie zijn metingen verricht in een controlegroep 
en in een groep patiënten met een hypoplastische duim die 
een reconstructie hadden ondergaan. We vonden goede tot 

Figuur 2. Goede oppositie na een FDS IV-
oppositieplastiek bij type II-duimhypoplasie.

Figuur 3. Links: pollicisatie bij milde radiusdysplasie, Rechts: pollicisatie bij 
ernstige radiusdysplasie.
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significant zwakker waren dan van patiënten met milde ra-
diusdysplasie.
Echter, patiënten en ouders waren zeer tevreden met de 
functie en het uiterlijk van de nieuwe duim, onafhankelijk 
van de ernst van de radiusdysplasie.
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We onderzochten de kwantitatieve duimfunctie na een pol-
licisatie bij patiënten met milde en ernstige radiusdysplasie 
(figuur 3). Hierna werd de functie vergeleken met normaal-
waarden. 
In 24 patiënten (30 handen) met milde en ernstige radius-
dysplasie werd range of motion, extrinsieke en intrinsieke 
kracht, sensibiliteit en patiënt/oudertevredenheid gemeten.
In de gehele pollicisatiegroep met radiusdysplasie bleek 
range of motion en kracht significant verminderd ver-
geleken met normaalwaarden. Bovendien, bleek dat alle 
krachtmetingen van patiënten met ernstige radiusdysplasie 
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Bovenooglidcorrecties worden veelvuldig en veelal routine-
matig uitgevoerd door zowel plastisch chirurgen als oogart-
sen. Alhoewel het technisch gezien misschien een eenvou-
dige chirurgische procedure lijkt, kunnen er bij grondige 
preoperatieve evaluatie of na de operatie zaken aan het licht 
komen, die het toch lastig(er) maken om een goed eindre-
sultaat te bereiken. Aangezien de techniek van de bovenoog-
lidcorrectie zich steeds meer ontwikkelt en kennis over mo-
gelijke consequenties nog altijd groeit, kunnen deze (soms 
kleine, maar wel belangrijke) aspecten een verdere verbete-
ring betekenen van deze ‘ogen’schijnlijk simpele procedure. 

Verdoven van de huid van het bovenooglid bij een boven-
ooglidcorrectie met een mengsel van lidocaïne en adrenaline 
wordt door veel patiënten als vrij pijnlijk ervaren. Hoofdstuk 
2 van het proefschrift laat zien dat het verdoven van boven-
oogleden met lidocaïne plus adrenaline significant minder 
pijnlijk is, significant minder postoperatieve zwelling, rood-
heid en hematoomvorming geeft en voor betere hemostase 
tijdens de operatie zorgt in vergelijking met prilocaïne plus 
felypressine. Hoewel prilocaïne met felypressine in eerdere 
studies een goed alternatief verdovingsmiddel leek, zijn de 
resultaten met betrekking tot pijn, zwelling, roodheid, he-
matoomvorming en hemostase dus in het voordeel van de 
huidige standaard wat betreft verdovingsmiddel, te weten 
lidocaïne met adrenaline. 

Roodheid, zwelling en abcesvorming aan de mediale zijde 
van de wond zijn veelgeziene complicaties na een bovenoog-
lidcorrectie (figuur 1). In hoofdstuk 3 van het proefschrift 
wordt duidelijk aangetoond dat de manier waarop de hech-
ting bij een bovenooglidcorrectiewond begint (vanaf bin-
nenin de wond versus vanaf buiten de wond door de intacte 
huid heen), gepaard gaat met een statistisch significante ver-
mindering van het aantal ontstekingen en abcesvormingen 
na één week aan de mediale zijde van de wond. Gezien deze 
resultaten wordt geadviseerd om bij intracutaan sluiten van 
de wond bij een bovenooglidcorrectie, de hechting vanaf bin-
nenin de wondrand te starten. 

Het wordt veelal verondersteld dat de gevoelsstoornissen in 
de huid van het bovenooglid, die regelmatig worden opge-


