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herstel na perifeer zenuwletsel negatief te beïnvloeden. Van 
alle factoren die het functioneel herstel na een dergelijk let-
sel voorspellen, is psychologische stress de enige die moge-
lijk kan worden beïnvloed. Wij denken daarom dat het nuttig 
is om dit routinematig te onderzoeken bij patiënten met een 
perifeer zenuwletsel. Indien dit het geval is, kan psychologi-
sche begeleiding worden aangeboden waarmee mogelijk de 
prognose van deze patiënten verbeterd kan worden.

In het tweede gedeelte van het proefschrift werd de waarde 
onderzocht van echografie als een niet-invasief diagnosti-
cum voor het meten van de spiermassa en daarmee zenuw-
re-innervatie. Deze echografische techniek werd zowel in de 
kliniek als dierexperimenteel, in een konijn- en ratproefdier-
model, onderzocht. 

hoofdstuk 4
In het onderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 4 werd de 
oppervlakte van de intrinsieke handspieren gemeten en ver-
volgens gecorreleerd aan spierkracht. Huidige methodes om 
spierkracht te meten vereisen een zekere mate van kracht 
(MRC-score ≤ 3) om tot een betrouwbaar resultaat te komen. 
Vroege regeneratie kan hierdoor niet gemeten worden. 
Echografie is niet-invasief en kan direct na een zenuwher-
steloperatie gebruikt worden. In dit onderzoek werden pa-
tiënten met een letsel van de nervus ulnaris en/of nervus 
medianus onderzocht. De oppervlakte van 4 intrinsieke 
handspieren (de musculus abductor digiti minimi, interos-

inleiding

In dit proefschrift wordt het perifeer zenuwletsel bestu-
deerd. In het eerste gedeelte wordt het klinisch probleem, 
gevormd door perifeer letsel van de nervus medianus en ner-
vus ulnaris, onderzocht. In het tweede gedeelte wordt het ge-
bruik van echografie voor het meten van herstel na perifeer 
zenuwletsel bestudeerd. Het gebruik van een zenuwallograft 
wordt bestudeerd in deel 3 en tot slotte wordt de toevoeging 
van stamcellen aan een perifere zenuwreconstructie onder-
zocht. 

hoofdstuk 2
Het onderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 2 had tot doel 
om factoren te identificeren die het functionele herstel voor-
spellen van letsel van de nervus medianus, nervus ulnaris of 
een combinatie van deze twee. Dit onderzoek vormde een 
onderdeel van een Nederlandse, prospectieve, multicenter 
studie waaraan in totaal 61 patiënten deelnamen. Er werden 
diverse prognostische factoren geïdentificeerd, te weten: 
leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, het aantal beschadigde 
arteriën en weefselstructuren, de specifieke (beschadigde) 
zenuw, de locatie en het type zenuwletsel en de aanwezig-
heid van posttraumatische stress 1 en 3 maanden na chi-
rurgisch herstel van het zenuwletsel. Van al deze factoren 
waren de sensibiliteit van de hand, de knijpkracht van de 
hand en de DASH-score (Disabilities of Arm, Shoulder and 
Hand) de sterkste voorspellers voor het functionele herstel 
12 maanden na perifeer zenuwletsel. 

hoofdstuk 3
In hoofdstuk 3 werd de aanwezigheid van posttraumatische 
stress na chirurgisch herstel van het zenuwletsel geïnven-
tariseerd in dezelfde onderzoekspopulatie. Het bleek dat 1 
maand na de operatie 92% van de patiënten klachten had van 
psychologische stress. Na drie maanden was dit percentage 
gedaald naar 83%. Psychologische behandeling was slechts 
geïndiceerd in 25% en 13% van de patiënten respectievelijk 1 
en 3 maanden postoperatief. Deze stress lijkt het functioneel 
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ten te visualiseren. Er werden goede correlaties gevonden (r 
van 0,85 en 0,62) en de betrouwbaarheid was hoog (0,97 
en 0,88). 

Samengevat toont het onderzoek aan dat echografie een be-
trouwbare en diervriendelijke methode is om spieratrofie in 
zowel konijnen als ratten te meten. Een additioneel voordeel 
van echografie ten opzichte van conventionele meetmetho-
den is de hoge reproduceerbaarheid. Hierdoor zijn er relatief 
minder proefdieren nodig voor dit soort experimenten zon-
der dat er aan statistisch onderscheidend vermogen wordt 
ingeboet. 

In het derde deel van het proefschrift onderzoeken we een 
nieuwontwikkelde zenuwallograft. Het uiteindelijke doel van 
dit onderzoek is de klinische introductie van deze zenuwal-
lograft. Het grote voordeel van zenuwreconstructie met een 
dergelijke allograft is dat er theoretisch gezien een onuitput-
telijke voorraad is van zenuwweefsel (zowel voor wat betreft 
de lengte als de diameter). Daarnaast resulteert het gebruik 
van een allograft niet in morbiditeit ter plaatse van het don-
orgebied, zoals deze kan optreden wanneer er een autograft 
wordt gebruikt. De zenuwallograft werd op twee manieren 
onderzocht: als eerste werd de decellularisatie van zowel rat-
ten als humane allografts in vitro onderzocht. Vervolgens 
werd het functionele resultaat na zenuwreconstructie met 
behulp van de allograft in een rattenmodel bestudeerd. 

hoofdstuk 7
Hoofdstuk 7 beschrijft het onderzoek naar verschillende de-
cellularisatie en bewaartechnieken voor het optimaliseren 
van de zenuwallograft. Verschillende protocollen werden 
vergeleken met als belangrijkste verschil de toevoeging van 
het enzym elastase. Het doel van het toevoegen van elastase 
was om meer cellulair débris uit de allograft te verwijderen. 
De hypothese was dat hiermee de immunogeniciteit van de 
allograft zou worden verlaagd en dat dit zou leiden tot een 
beter functioneel resultaat (figuur 3). Deze hypothese bleek 

seus dorsalis I, abductor pollicis brevis en opponens pollicis) 
werd vergeleken met de spierkracht gemeten met behulp 
van een myometer. De correlatie tussen de echografische 
metingen en de spierkracht was sterk, zowel bij gezonde vol-
wassenen (met een correlatiecoëfficiënt, r van 0,82-0,93) als 
bij patiënten (r = 0,63-0,94). Deze nieuwe methode blijkt 
een reproduceerbare en betrouwbare methode om de kracht 
van de intrinsieke handspieren te meten. Wij zijn van me-
ning dat echografie daarom moet worden toegevoegd aan 
het klinisch arsenaal om vroege re-innervatie van de spieren 
na perifeer zenuwletsel van de bovenste extremiteit vast te 
kunnen stellen.  

hoofdstuk 5
Nadat de meetmethode was gevalideerd in patiënten met 
perifeer zenuwletsel, werd de echografische techniek getest 
in een tweetal proefdiermodellen. In hoofdstuk 5 werd het 
functioneel herstel na een segmentele zenuwreconstructie 
van de nervus peroneus onderzocht in respectievelijk het 
konijn (figuur 2). Het spieroppervlak van de musculus tibi-
alis werd met echografie gemeten tot 16 weken na de ope-
ratie. Dit werd vergeleken met het functionele herstel van 
deze spier gemeten met elektrofysiologie, isometrische te-
tanische kracht, spiergewicht en zenuwhistomorfometrie. 
De correlaties tussen de echografische meting en de andere 
uitkomstmaten voor functioneel herstel waren hoog. De re-
produceerbaarheid van de echografische techniek hoog (een 
intraclasscorrelatie van 0,99). Een andere belangrijke bevin-
ding was dat echografie zonder narcose kon worden toege-
past. Dit verlaagt het risico en verbetert het welzijn van de 
proefdieren.

hoofdstuk 6
De echografische techniek werd ook onderzocht in een rat-
tenmodel (Hoofdstuk 6). Hierbij werd een vergelijkbare stu-
dieopzet gebruikt. Tevens vond er histologisch onderzoek 
plaats van de neuromusculaire verbindingen in de m. tibi-
alis om de de- en re-innervatie van de motorische eindpla-

Figuur 2. Experimentele opzet voor de echografische meting van de m. tibialis 
in het konijnmodel. 

Figuur 3. Een hypothetische weergave van een zenuwautograft 
(boven) en de zenuwallograft (onder). In de allograft is het 
cellulaire debris verwijderd met behoud van de extracellulaire 
structuur.
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littekencontracturen

Het proefschrift gaat over de behandeling van littekencon-
tracturen. Littekencontracturen komen veelvuldig voor als 
gevolg van brandwonden, omdat het hier vaak uitgebreide 
en diepe littekens betreft (figuur 1). Doordat tegenwoordig 
de overleving van patiënten met grote brandwonden aan-
zienlijk verbeterd is [1,2], zien we ook in toenemende mate 

autograft. Desalniettemin dienen deze bevindingen te wor-
den bevestigd in een groter proefdiermodel alvorens zij in de 
kliniek kunnen worden getest.  

hoofdstuk 10
Het vierde deel van dit proefschrift richt zich op de poten-
tieel gunstige effecten van de toevoeging van stamcellen op 
perifere zenuwreconstructie. Hoofdstuk 10 beschrijft een 
meta-analyse naar de effecten van stamcellen waarin 44 on-
derzoeken werden geïncludeerd. De toevoeging van stamcel-
len aan een zenuwgraft, ongeacht hun origine, leidt tot een 
beter functioneel herstel in vergelijking met een zenuwgraft 
zonder toegevoegde stamcellen. Toekomstig onderzoek zal 
moeten uitwijzen of de toevoeging van stamcellen aan de 
hierboven beschreven nieuwontwikkelde zenuwallograft de 
gunstige resultaten behaald met deze graft nog verder zal 
kunnen verbeteren.

Concluderend is de weg naar een optimale zenuwrecon-
structie allesbehalve doodlopend maar strekt deze zich wijd 
voor ons uit.
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correct: de toevoeging van elastase verminderde de hoeveel-
heid cellulair débris en het aantal schwanncellen, verlaagde 
de immunogeniciteit van de allograft terwijl de kenmer-
kende ultrastructuur van een zenuw behouden bleef. Verder 
bleek een bewaartemperatuur van -4 °C beter te zijn dan een 
temperatuur van -80 °C. Opslag van de allograft bij laatstge-
noemde temperatuur leidde tot een ernstige beschadiging 
van de ultrastructuur van het zenuwweefsel. 

hoofdstuk 8 en 9
Vergelijkbare resultaten werden gevonden voor de optimali-
satie van het decellularisatieprotocol voor humane zenuwen 
(Hoofdstuk 8). Daarnaast bleken motorische zenuwen beter 
bestand tegen verschillende bewaartemperaturen dan senso-
rische zenuwen, met name voor wat betreft zenuwstructuur. 
Nadat de optimale methode voor decellulariseren en opslaan 
van de zenuwallograft in vitro was vastgesteld, werd deze 
functioneel getest in een proefdiermodel (Hoofdstuk 9). In 
dit experiment werd een perifeer zenuwdefect in de rat ge-
repareerd met ofwel de nieuwontwikkelde allograft ofwel de 
gouden standaard, te weten een autograft. De nieuwontwik-
kelde, met elastasegedecellulariseerde en bij -4 °C bewaarde 
allograft, bleek een vergelijkbaar goede zenuwregeneratie te 
geven 12 en 16 weken na de hersteloperatie. Dit suggereert 
dat zenuwreconstructie met behulp van deze allograft in een 
vergelijkbaar functioneel herstel resulteert maar dan zonder 
de complicaties die worden gezien bij het gebruik van een 
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