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Bilaterale symmetrie in gezonde scafoïdparen

Het schatten van de originele anatomie van een scafoïdnon-
union van vóór het ongeval is noodzakelijk om de mate van 
deformiteit objectief te kunnen vaststellen. Als het contra-
laterale intacte scafoïd in de niet-aangedane pols wordt ge-
bruikt als anatomische referentie, dan kunnen mogelijke 
links-rechtsverschillen deze schatting onnauwkeurig ma-
ken. In het eerste gedeelte van dit promotieonderzoek zijn 
daarom de links-rechtsverschillen in negentien gezonde sca-
foïdparen onderzocht op basis van virtuele 3D-botmodellen 
gebaseerd op bilaterale computertomografie (CT)-scans. [11] 
Gemiddeld bleek dat de distale en proximale scafoïdseg-
menten symmetrisch waren gepositioneerd ten opzichte 
van elkaar. Met dit resultaat hebben wij het gebruik van het 
contralaterale scafoïd als 3D-anatomische referentie kunnen 
valideren. 
 
deformiteit in scafoïdnonunions

Met het contralaterale scafoïd als 3D-referentie, kon de defor-
miteit in scafoïdnonunions uit een retrospectieve serie van 
28 patiënten gekwantificeerd worden. [12] Middels speciale 
computersoftware, werden virtuele 3D-CT-nonunionmodel-
len vergeleken met de contralaterale 3D-CT-scafoïdmodel-
len. In deze 28 nonunions was een duidelijke ‘humpback’-
deformiteit te zien, waarbij het distale fragment naar de 
palmaire zijde was geroteerd (gemiddeld onder een hoek 
van 26°) (figuur 1). In onze serie zagen wij niet alleen bot-
verlies tussen de proximale en distale nonunionfragmenten, 
maar ook botgroei aan de dorsale zijde van het scafoïd- zo-

Van de scafoïdfracturen geneest ongeveer 5% tot 10% niet 
met als gevolg een chronische fractuur - ook wel nonunion ge-
noemd. [1] Nonunions zijn geassocieerd met een zogenaam-
de ‘humpback’-deformiteit waarin het distale fragment naar 
de palmaire zijde roteert en het proximale fragment (samen 
met het lunatum) extendeert. In onbehandelde nonunions 
zal er uiteindelijk carpale artrose ontstaan. Dit begint meest-
al met het puntiger worden van het processus styloïdeus ra-
dii. De behandeling van een nonunion met een ‘humpback’-
deformiteit bestaat vaak uit een chirurgische correctie om de 
anatomie te herstellen met het doel klachten te verminderen 
en artrosevorming op lange termijn te voorkomen. [1,2] Ra-
diologische beeldvorming speelt een essentië le rol bij het in 
kaart brengen van de mate van deformiteit en artrose, en bij 
het plannen van een chirurgische correctie waarover op dit 
moment geen consensus bestaat. [2]

klinisch proBleem 
Eerdere klinische studies laten zien dat soms in een kwart [3] 
tot een helft [4] van de patiënten behandeld met een chirur-
gische scafoïdcorrectie een aanhoudende standsafwijking 
kan worden waargenomen. Het is echter op dit moment niet 
duidelijk hoe de scafoïddeformiteit zich ontwikkelt in de tijd 
[1] en welke mate van standsafwijking na een correctie van 
de deformiteit nog als klinisch acceptabel beschouwd mag 
worden. [5] Daarnaast is het onduidelijk of een correctie de 
ontwikkeling van carpale artrose op lange termijn kan voor-
komen. Deze onduidelijkheden kunnen verklaard worden 
door de onbetrouwbare manier waarop scafoïddeformiteit 
en carpale artrose worden beoordeeld. Deze manier is veelal 
kwalitatief en gebaseerd op standaard tweedimensionale 
(2D)-beeldvorming door middel van röntgenfoto’s en is ge-
associeerd met grote observervariatie. [5-9] Om chirurgische 
besluitvorming en technieken te verbeteren, is een kwantita-
tieve beoordeling nodig op basis van betrouwbaardere drie-
dimensionale (3D)-beeldvormende technieken. Immers, de-
formiteit en artrose ontwikkelen zich niet in twee dimensies, 
maar in drie dimensies. [10] 
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zijde van het polsgewricht. Het verwijderen van osteofyten 
zou echter een extra dorsale incisie betekenen indien de re-
constructie vanuit palmaire benadering wordt uitgevoerd. 
Wij raden daarom niet aan om alle osteofyten meteen weg te 
halen. Wel is het van belang om rekening te houden met de 
kans op persisterende pijnklachten na een reconstructie die 
veroorzaakt kunnen worden door deze osteofyten, waarvoor 
een heroperatie te overwegen valt.

carpale artrose 
Puntvorming van het processus styloïdeus radii wordt ge-
zien als een vroeg kenmerk van carpale artrose en wordt 
meestal beoordeeld op basis van subjectieve interpretatie van 
standaard röntgenfoto's. [6,7] Ons doel was om met een 3D-
techniek de mate van puntvorming te meten, om hiermee 

genoemde osteofyten (figuur 2). Op basis van kwantitatieve 
analyse, bleek dat het botverlies en de osteofyten qua volume 
overeenkwamen. Bovendien namen beide volumes toe in de 
tijd naarmate de nonunions langer onbehandeld waren ge-
bleven (p-waardes respectievelijk 0,009 en < 0,001,). In de 
medische literatuur is weinig aandacht besteed aan het feno-
meen van deze osteofyten; standaard reconstructieve chirur-
gie is voornamelijk gefocust op het adequaat herpositione-
ren van de fragmenten en het inbrengen van een botspaan 
in het botdefect. [1,2] Onze bevindingen suggereren dat het 
verwijderen van (een deel van) de osteofyten waarschijnlijk 
noodzakelijk is om de scafoïdanatomie volledig te kunnen 
herstellen en om fragmentreductie effectief te kunnen uit-
voeren. Daarnaast is het aannemelijk dat grote osteofyten 
voor (impingement)klachten kunnen zorgen aan de dorsale 

Figuur 1. Met een preoperatieve bilaterale CT-scan kan van 
zowel de scafoïdnonunion (oranje) als het gespiegelde intacte 
scafoïd (wit) een virtueel 3D-CT-model gemaakt worden. Wan-
neer de proximale (P) segmenten over elkaar worden gelegd, 
kan de standsafwijking inclusief ‘humpback’-deformiteit (pijl) 
van het distale segment (D) ten opzichte van proximaal worden 
berekend in een anatomisch 3D-assenstelsel.

Figuur 3. Carpale artrose begint vaak met puntvorming van het processus styloïdeus radii (enkele pijl). Op basis van preoperatieve bilaterale CT-
scans, kan een virtueel 3D-model gemaakt worden van zowel de aangedane (rood) als gespiegelde niet-aangedane distale radius (crème). Door deze 
modellen over elkaar heen te leggen, kan de afstand tussen de tip van beide processus styloïdei radii gemeten worden (dubbele pijl) (in het figuur is 
een dwarsdoorsnede getoond in plaats van een 3D-beeld ter verduidelijking). Oudere nonunions waren geassocieerd met significant meer gepunte 
processus styloïdeï (grafiek) (p-waarde = 0,005; de x-as heeft een logaritmische schaal). 

Figuur 2. Naast botverlies treedt er ook osteofytvorming (pijlen) 
op in scafoïdnonunions, zoals te zien in verschillende casussen: 
(a) gezonde scafoïd, (b) nonunion met geschatte tijd na ongeval 
van negen maanden, (c,d) nonunions met geschatte tijd na 
ongeval van meer dan tien jaar. 
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een kwantitatieve in plaats van een kwalitatieve maat voor 
artrose te bieden. Middels virtuele 3D-botmodellen afkom-
stig van pre-operatieve bilaterale CT-scans van 31 patiënten 
met een scafoïdnonunion hebben we de grootte van de pro-
cessus styloïdeus radii vergeleken van aangedane en niet-
aangedane polsen (figuur 3). [13] Vervolgens werden deze 
bevindingen gecorreleerd met de tijd na het ongeval, en met 
de mate van artrose aan de hand van de ‘scaphoid nonunion 
advanced collapse’ (SNAC) schaal (0 t/m 4) op standaard 
PA-röntgenfoto’s [6,7], zoals beoordeeld door zes onafhan-
kelijke observers. Het bleek dat in 74% van de aangedane 
polsen de processus styloïdeus radii significant meer gepunt 
was dan normaal. Aangedane polsen met oudere nonunions 
en met een ernstiger vorm van artrose waren geassocieerd 
met meer gepunte processus styloïdeï (p-waardes respectie-
velijk 0,005 en < 0,001). Wij zijn van mening dat het stadië-
ren van carpale artrose verbeterd kan worden door standaard 
evaluatietechnieken te combineren met meer objectieve me-
tingen zoals 3D-metingen van het processus styloïdeus radii. 
Dit kan ook de handchirurg helpen om een keuze te maken 
tussen reconstructieve en salvagechirurgie zoals een radiale 
styloïdectomie.
 
conclusies en toekomstperspectieven 
Dit proefschrift beschrijft de ontwikkeling van 3D-beeldvor-
mende technieken om de mate van scafoïddeformiteit en van 
carpale artrose in polsen met een scafoïdnonunion te kwan-
tificeren. Voor een objectieve evaluatie van de deformiteit in 
een individuele casus, is het contralaterale intacte scafoïd de 
meest geschikte anatomische referentie. Middels dit concept 
hebben wij kunnen laten zien dat onbehandelde scafoïdnon-
unions de neiging hebben om in een vast patroon in de tijd 
te deformeren en osteofyten te vormen aan de dorsale zijde. 
Voor een optimale fragmentreductie en anatomisch herstel 
is waarschijnlijk naast herpositionering van de fragmenten 
ook verwijdering van (een deel van) deze osteofyten nood-
zakelijk. Bij persisterende pijnklachten na een chirurgische 
correctie, raden wij aan rekening te houden met deze osteo-
fyten als mogelijke oorzaak. Voor een meer objectieve be-
oordeling van carpale artrose kan puntvorming van het pro-
cessus styloïdeus radii gemeten worden in 3D. Aangezien er 
geen gouden standaard is voor het beoordelen van de mate 
van artrose, zouden in toekomstige klinische studies radiolo-
gische metingen vergeleken kunnen worden met intra-ope-
ratieve bevindingen en/of histopathologische bevindingen 
van gereseceerd bot (na bijvoorbeeld een salvageprocedure). 
Toekomstige klinische studies zijn ook noodzakelijk om de 
mate van anatomisch herstel van het scafoïd op polsfunctie 
en op artrosevorming op lange termijn te onderzoeken. Om 
de mate van anatomisch herstel goed te kunnen beoordelen 
is een 3D-benadering gewenst, aangezien scafoïddeformiteit 
een 3D-probleem is. Wij hopen dat ons onderzoek bijdraagt 
aan het verder implementeren van 3D-beeldvorming binnen 
de scafoïdchirurgie en aan het behalen van consensus over 
de optimale reconstructieve techniek.


