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len en het verstrekken van patiëntvoorlichting.

ruimte voor reversibiliteit vAn pdn?
In 1973 werd in de ‘Lancet’ een nieuw pathofysiologisch con-
cept van PDN gelanceerd: de ‘double crush’-hypothese. [6] 
Binnen deze hypothese is een centrale rol weggelegd voor 
zenuwcompressie: lokale schade aan een zenuw (de eerste 
’crush’) vermindert het functioneren van de zenuw over de 
gehele lengte, waardoor de zenuw gevoeliger is voor com-
pressie op plaatsen distaal van de schade (de tweede ‘crush’). 
Daar zenuwcompressie over het algemeen behandelbaar is 
door middel van decompressieve chirurgie, bestaat er de theo- 
retische potentie tot reversibiliteit van PDN.

de ‘double crush’hypothese getoetst

dierexperimentele studies

De ‘double crush’-hypothese is onderzocht in verschillende 
dierexperimentele studies, waarin gebruik werd gemaakt van 
gevalideerde ratmodellen van diabetische neuropathie (zie 
review, [7]). De belangrijkste uitkomstparameter was ‘track 
analysis’, een fraaie methode om diabetische neuropathie te 
objectiveren. ‘Tracks’ worden verkregen door de achterpootjes 
van de rat in waterverf te dopen, waarna de rat over wit papier 
loopt (figuur 1). [8] Door analyse van het looppatroon kan de 
mate van diabetische neuropathie worden gekwantificeerd.

perifere diAbetische neuropAthie

Perifere diabetische neuropathie (PDN) is de belangrijkste 
complicatie van diabetes mellitus [1] en begint meestal met 
verlies van sensibiliteit in tenen en voet. Als gevolg van deze 
sensibiliteitsstoornis ontstaan er sneller verwondingen en 
deze worden niet direct opgemerkt. Hierdoor kan vertraagde 
wondgenezing optreden met een vergrote kans op infectie. 
Ulceratie van de wond, met amputatie van teen, voet of been 
als uiteindelijk gevolg, liggen op de loer. 54% van de type-I- 
en 45% van de type-II-diabeten ontwikkelt PDN. [2] De vol-
gende pathofysiologische mechanismen liggen ten grond-
slag aan PDN [3]:
1. Hyperglykemie zorgt voor toegenomen suikerafzetting in 

zenuwen, met als gevolg zoutretentie, oedeem, myeline- 
zwelling, loslating van de verbindingen tussen axonen en 
gliacellen, en uiteindelijk zenuwdegeneratie. Daarnaast 
zorgt hyperglykemie voor een reactie die glucose aan colla-
genen bindt. De resultanten zijn zogenaamde AGEs ('ad-
vanced glycosylated end products'), die verantwoordelijk 
worden gehouden voor verdikking van zenuwen en pees-
scheden (dit is een mogelijke verklaring voor de verhoog-
de incidentie van respectievelijk carpaletunnelsyndroom 
en tendovaginitis stenosans bij diabeten). 

2. Oxidatieve stress en zenuwischemie als gevolg van micro-
angiopathie dragen bij aan directe zenuwschade.

3. Zenuwreparatiemechanismen raken verstoord: hypergly-
kemie veroorzaakt een afgenomen neuronale axoplasma-
tische flow, waardoor de aanvoer van nutriënten naar de 
plaats van zenuwschade wordt belemmerd.

Traditioneel wordt PDN beschouwd als een irreversibele 
aandoening, omdat zelfs strikte glucoseregulatie niet van 
waarde is gebleken in de behandeling van PDN. [4,5] Der-
halve richt de behandeling zich op de preventie van compli-
caties door het toepassen van voetbeschermende maatrege-

Perifere diabetische neuropathie wordt traditioneel beschouwd als een 
irreversibele aandoening. De totstandkoming van een hypothese waarin 
zenuwcompressie een cruciale pathofysiologische rol speelt, gevolgd 
door een schare aan interventionele dierexperimentele en klinische stu-
dies, heeft geleid tot optimisme onder lijders aan en onderzoekers van 
perifere diabetische neuropathie: mogelijk biedt zenuwdecompressiechi-
rurgie een oplossing voor dit invaliderende probleem.
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Figuur 1. ‘Track analysis’.
‘Track analysis’ wordt gebruikt om de mate van PDN te kwantifice-

ren. De ’tracks’ worden verkregen door de achterpootjes van de rat in 

waterverf te dopen, waarna de rat over wit papier loopt (overgenomen 

met toestemming [8]).
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het ontstaan van PDN.
Samengenomen laten de dierexperimentele studies zien dat 
tarsaltunnelrelease het looppatroon van ratten met PDN kan 
verbeteren. Elektrofysiologische en elektronmicroscopische 
metingen laten zien dat deze bevinding gepaard gaat met 
een verbeterde zenuwgeleiding en een normalere zenuw-
morfologie.

klinische studies

De bemoedigende dierexperimentele resultaten hebben 
geleid tot de publicatie van verscheidene klinische studies 
(zie reviews [7,12] voor een uitgebreid overzicht). Tarsaltun-
nelrelease verbetert tweepuntsdiscriminatie, zorgt voor sub-
jectieve verbetering van gevoel en pijn, en vermindert het 
optreden van ulceratie en amputatie. Zoals bij vrijwel alle 
nieuwe operatiemethoden komen de eerste resultaten uit 
caseseries en retrospectieve analyses. De meeste van deze 
studies missen randomisatie en blindering. Daarnaast geldt 
als belangrijk kritiekpunt het ontbreken van een onbehan-
delde controlegroep. 
Enkele studies hebben een alternatieve controle toegepast: 
patiënten met symmetrische PDN ondergingen enkelzijdi-
ge tarsaltunnelrelease, waardoor de niet-geopereerde zijde 
als controle kon fungeren. In een studie van twaalf patiën-
ten met PDN verbeterde tweepuntsdiscriminatie in 69% 
van de geopereerde zijde, terwijl de niet-geopereerde zijde 
een identieke tweepuntsdiscriminatie had in 59% en een 
verslechtering in 32%. [13] In een volgende studie werden 
vijftig diabeten met symmetrische PDN gevolgd, die een 
unilaterale chirurgische decompressie van de tarsale tun-
nel hadden ondergaan. [14] Met een gemiddelde follow-up 
van 4,5 jaar waren er geen ulceraties of amputaties aan de 
geopereerde zijde, terwijl de contralaterale zijde twaalf ul-
cera en drie amputaties had opgelopen. De eerste prospec-
tieve, multicenter trial over de uitkomsten van tarsaltunnel-
release bij patiënten met PDN is in 2012 verschenen. [15]. 
In totaal verrichtten 38 chirurgen 839 tarsaltunnelreleases. 
Van de 782 ledematen zonder een voorafgaand ulcus, ont-
wikkelden er 2 (0,3%) een ulcus (in vergelijking met een 
verwachte levenslange ulceratiekans van 15%). Van de 57 
ledematen met een voorafgaand ulcus, ontwikkelden er 2 
(3,8%) een nieuw ulcus (in vergelijking met een verwachte 
levenslange ulceratiekans van 25-50%). Van de 839 lede-
maten onderging er 1 (0,2%) een amputatie (in vergelijking 
met een verwachte levenslange amputatiekans van 10-15%). 
Hoewel de follow-up van deze studie maximaal 3,5 jaar be-
trof, laten de cijfers duidelijk zien dat tarsaltunnelrelease 
een positief effect heeft op het voorkomen van de meest 
invaliderende gevolgen van PDN.

pAtiëntselectie

Het is van groot belang om patiënten te kunnen identifice-
ren, die naar grote waarschijnlijkheid zullen profiteren van 
de ingreep. Gezien de werkhypothese met zenuwcompressie 
als centraal pathofysiologisch mechanisme, zouden patiën-
ten met aantoonbare zenuwcompressie in aanmerking moe-
ten komen voor tarsaltunnelrelease. Er zijn verschillende 
studies verricht naar positief voorspellende diagnostiek. De 

Een studie van Dellon c.s. illustreert dat chirurgische decom-
pressie van de n. tibialis in de tarsale tunnel (zowel bij mens 
als rat aanwezig) bij diabetische ratten het ontwikkelen van 
het abnormale diabetische ‘track’-patroon kan voorkomen. 
[9] In een latere studie werden twee chirurgische decom-
pressiemethoden vergeleken. [10] De eerste operatie betrof 
tarsaltunnelrelease (conform de vorige studie), de tweede 
operatie voegde hieraan decompressie van het epineurium 
toe. Beide ingrepen resulteerden in sterke verbetering van 
het ‘track’-patroon in vergelijking tot shamgeopereerde di-
abetische controleratten. Epineurotomie gaf nog enige ad-
ditionele verbetering. Elektronmicroscopische analyse van 
biopten van de zenuw distaal van de decompressieplaats, 
verkregen na het opofferen van de ratten, toonde minder 
neurodegeneratieve schade in de ratten die tarsaltunnelre-
lease hadden ondergaan. In een volgende studie ondergin-
gen ratten een tarsaltunnelrelease nog voor het ontstaan van 
de diabetische neuropathie. [11] Data uit zowel ‘track analy-
sis’ als uit elektrofysiologische parameters lieten significante 
verbetering zien van de geopereerde zijde. Dit suggereert dat 
er preventieve werking uitgaat van zenuwdecompressie op 

Figuur 2. Tarsaltunnelrelease. 
Tarsaltunnelrelease betreft het openen van vier mediale enkeltunnels. A: De huid-

incisie is in het lengteverloop van de nervus tibialis. Het flexor retinaculum wordt 

geopend. B en C: De oppervlakkige fascie van de m. abductor hallucis wordt geïnci-

deerd, waarbij de sensibele ramus calcaneus van de n. plantaris medialis moet worden 

gespaard. De spier wordt geretraheerd, zodat het dak van de mediale en laterale plan-

taire tunnel à vue komt. D: Beide fascieën worden geopend. E: Ook het septum tussen 

de twee tunnels wordt geëxcideerd en de calcaneale tunnel wordt geopend (overgeno-

men met toestemming) [19].
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maatregelen, glucoseregulatie en voorlichting).
Deze kritische noot betekent zeker niet dat er op dit moment 
geen plaats is voor tarsaaltunnelrelease bij PDN. Zoals bij 
alle symptomatische zenuwcompressies kan er plaats zijn 
voor decompressieve chirurgie. Dit geldt zeker voor de sub-
groep van PDN-patiënten met klinische aanwijzingen voor 
zenuwcompressie (positieve Tinel) ter hoogte van de tarsale 
tunnel. De recent gepubliceerde, prospectieve multicenter 
trial [15], die vanzelfsprekend niet is meegenomen in boven-
genoemde kritische rapporten, ondersteunt deze stelling. 
Wereldwijd wordt tarsaltunnelrelease bij PDN inmiddels in 
verschillende ziekenhuizen verricht, zo ook in Nederland. 
[22]

toekomstperspectief

Het voorkomen van complicaties van PDN zou een enorme 
kostenbesparing opleveren. Zelfs als slechts een deel van de 
patiënten met PDN gebaat zou zijn bij tarsaltunnelrelease, 
dan betekent dit winst voor patiënt en maatschappij. Het is 
zeer waarschijnlijk dat tarsaltunnelrelease aan populariteit 
zal winnen wanneer de langeretermijnuitkomsten van de 
verrichte en lopende prospectieve studies overeenkomen 
met de ingezette trend. Intussen is er een rol weggelegd voor 
voorlichting aan betrokken zorgverleners. In een eerdere 
studie onderzochten we of Nederlandse huisartsen, internis-
ten, neurologen en diabetesverleegkundigen op de hoogte 
zijn van de mogelijke reversibiliteit van PDN (tabel 1). [7]  
Tabel 2 laat zien dat slechts 9% van de respondenten op de 
hoogte was van de mogelijke waarde van decompressieve 
chirurgie. Daarnaast legde 45% expliciet aan de patiënt uit 
dat PDN een irreversibele aandoening is. Slechts 3% gaf aan 
patiënten met PDN naar een (plastisch) chirurg te verwijzen.

conclusie

Gezien de grote morbiditeit van PDN en de enorme kosten 
die gerelateerd zijn aan de behandeling van complicaties, is 
een effectieve behandeling van patiënten met PDN al lange 
tijd gewenst. De rol van tarsaltunnelrelease is veelbelovend 
en wereldwijd profiteren er inmiddels vele patiënten met 
PDN van decompressieve chirurgie. Het is goed denkbaar 
dat tarsaltunnelrelease in toenemende mate zal worden toe-
gepast, mogelijk als onderdeel van de dagelijkse praktijk van 

waarde van emg-onderzoek is twijfelachtig gebleken, met 
gerapporteerde vals-negatieve resultaten in 50% van de pa-
tiënten met tarsaaltunnelsyndroom. [16] Een tweede studie 
liet zien dat het emg voor en na tarsaltunnelrelease niet 
verschilde, terwijl tweepuntsdiscriminatie en subjectieve 
parameters wel verschilden. [17] Testen om gevoelstoornis-
sen te meten (Semmes-Weinstein monofilamentdraden of 
tweepuntsdiscriminatie) zijn nuttig voor pre- met posto-
peratieve vergelijking, maar hebben geen waarde om een 
compressiecomponent vast te stellen. Uit een recente pros-
pectieve, multicenter trial blijkt dat een positief teken van 
Tinel succesvolle chirurgische decompressie uitstekend 
kan voorspellen: tarsaltunnelrelease resulteerde bij deze 
patiënten in zowel een sterke daling van pijn (gemiddelde 
VAS daalde van 8,5 tot 2) als in een verbeterde sensibiliteit. 
[18] Het teken van Tinel wordt verkregen door te over de 
n. tibialis te tikken vanaf juist proximaal van de mediale 
malleolus tot de samenkomst van de mediale enkel en de 
voetzool. Een uitstralend gevoel van stroomstootjes in de 
richting van hiel, tenen of enkel wordt beschouwd als een 
positieve Tinel.

operAtietechniek

Bij tarsaltunnelrelease gaat het niet om het openen van één 
tunnel, zoals bij de carpale tunnel, maar om het openen van 
vier mediale enkeltunnels. Hiermee is de tarsale tunnel eer-
der een anatomisch equivalent van de onderarm dan van de 
carpale tunnel. Figuur 2 illustreert de ingreep stapsgewijs. 
[19] De huidincisie is ter hoogte van de mediale malleolus en 
in het lengteverloop van de n. tibialis. Het flexor retinaculum 
wordt geopend en de n. tibialis, samenlopend met de tibiale 
vaten, wordt geïdentificeerd. Indien nodig kan een neurolyse 
van de zenuw worden verricht. Vervolgens wordt de opper-
vlakkige fascie van de m. abductor hallucis geïncideerd, waar-
bij de sensibele r. calcaneus van de n. plantaris medialis moet 
worden gespaard. De spier wordt geretraheerd, zodat het dak 
van de mediale en laterale plantaire tunnel à vue komt. Beide 
fasciën worden geopend. Ook het septum tussen de twee tun-
nels wordt geëxcideerd. Tot slot wordt de calcaneale tunnel 
geopend. Het is belangrijk dat de patiënt direct na de operatie 
gaat bewegen om postoperatieve fibrose te voorkomen.

kritische blik

Tarsaltunnelrelease heeft veelbelovende potentie in de be-
handeling van patiënten met PDN. Desalniettemin is de we-
tenschappelijke onderbouwing voor deze nieuwe behandel-
methode nog niet afdoende. Zo heeft de ‘Therapeutics and 
Technology Assessment of the American Academy of Neu-
rology’ in 2006 een ‘Practice Advisory’ uitgebracht, waarin 
staat dat er vooralsnog te weinig bewijs is om decompres-
siechirurgie als standaardbehandeling aan te raden. [20] Een 
Cochrane review uit 2008 komt tot hetzelfde oordeel. [21] 
Het gemis aan prospectieve, gerandomiseerde studies met 
uniforme inclusiecriteria en een adequate controlegroep is 
hier debet aan. Daar shamoperaties ethisch onhaalbaar zijn, 
dienen patiënten in de ideale prospectieve studie gerando-
miseerd te worden tussen tarsaltunnelrelease en de meest 
optimale conservatieve behandeling (voetbeschermende 

Medische 
professional

Aantal 
verzonden 
vragenlijs-
ten (n)

Aantal 
beantwoor-
de vragen-
lijsten (n; %)

‘Betrok-
ken bij 
diabetes’ * 
(n; %)

Huisarts 229 101 (44) 101 (100)

Internist 78 28 (36) 28 (100)

Neuroloog 59 23 (39) 18 (78)

Diabetesver-
pleegkun-
dige

37 20 (54) 20 (100)

Totaal 403 172 (43) 167 (97)

Tabel 1. Studiepopulatie.
* Medische professionals werd gevraagd om hun betrokkenheid bij 

diabeteszorg te bevestigen (gebaseerd op [7].
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de plastisch chirurg.
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Medische 
professional

1. Kennis van 
theorie
(%)

2. Denkt dat 
compressie een 
rol speelt (%)

3. Op hoogte 
van chirurgische 
waarde (%)

4. Legt uit dat 
PDN irreversibel 
is (%)

5. Verwijst naar 
(plastisch) 
chirurg (%)

Huisarts 19 53 6 45 3

Internist 32 79 11 46 0

Neuroloog 35 48 22 57 9

Diabetesverpleeg-
kundige

15 90 5 35 NVT

Totaal 23 60 9 45 3

Tabel 2. Resultaten. 
De volgende vragen werden gesteld (gebaseerd op [7]):

1. “Was u op de hoogte van de veronderstelling dat zenuwzwelling een substantieel onderdeel betreft in de pathofysiologie van diabetische neuropathie?” 

2. “Heeft u het idee dat diabetische neuropathie (gedeeltelijk) veroorzaakt kan worden door zenuwcompressie?”

3. “Was u op de hoogte van de mogelijke waarde van chirurgische decompressie in de behandeling van diabetische neuropathie?”

4. “Geeft u uitleg aan de patiënt dat diabetische neuropathie een irreversibele conditie is?” 

5. “Naar welke andere specialist(en) verwijst u patiënten met diabetische neuropathie?” (open vraag)
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