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De eerste studie in dit proefschrift is zo opgezet dat in een 
dierexperimenteel model gekeken kon worden naar de re-
generatie van de zenuw nadat een 20 mm defect hersteld 
werd met een vene gevuld met stromale beenmergstamcel-
len (BMSC’s). De reden hiervoor is dat na tientallen jaren 
klinische ervaring en veel experimentele studies, de autologe 
donorzenuw nog steeds als het meest gebruikte en beste in-
terponaat geldt. Dit interponaat heeft echter als nadeel dat er 
sensibele uitval optreedt in het betreffende donorgebied en 
dat de lengte van de donorzenuw te beperkt kan zijn. Verder 
onderzoek naar het vinden van een alternatieve manier van 
overbruggen van zenuwdefecten met vergelijkbare resulta-
ten is daarom al jaren bezig en zowel autologe als artificieel 
geproduceerde materialen zijn gebruikt. In de jaren negen-
tig is het gebruik van een vene als mogelijke overbrugging 
geïntroduceerd. Een voordeel van het gebruik van een vene 
is dat deze in variabele lengte en grootte beschikbaar is, de 
schade aan de donorzijde niet tot zeer beperkt is en dat de 
binnenwand een milieu heeft waarin de regenererende axo-
nen goed kunnen doorgroeien. Daarnaast voorkomt de wand 
van de vene fibrosering van de regenererende zenuw. Deze 
eigenschappen hebben er voor gezorgd dat de vene een vaak 
gebruikt alternatief interponaat is in klinische reconstructies 
na zenuwletsel. Om die reden is er gekozen om de vene te 
gebruiken voor het overbruggen van een zenuwdefect in een 
rattenmodel. Vervolgens werd de lege vene gevuld met de 
BMSC’s. De BMSC’s als aanvulling bij de reconstructie van 
zenuwdefecten was al eerder beschreven. Het stimulerende 
effect werd toegeschreven aan de mogelijkheid van deze cel-
len om te transdifferentiëren en/of een rol te spelen bij de 
productie van cytokines en groeifactoren.
Wij hebben gekozen voor een grotere overbrugging dan in 

het overbruggen vAn zenuwdefecten in relA
tie tot zenuwletsel

Wanneer zenuwletsel optreedt en chirurgisch herstel nood-
zakelijk is, moet men proberen de volgende drie aspecten in 
acht te nemen: tijd (1), spanning (2) en totale coaptatie (3).
Een vertraging in het herstellen van zenuwletsel resulteert 
vaak in minder goed herstel dan wanneer de ingreep binnen 
24 uur plaatsvindt.
Ten tweede is het belangrijk te zorgen dat de zenuw zonder 
spanning gereconstrueerd wordt. Spanning op de bescha-
digde zenuw kan resulteren in ischemie van de betreffende 
zenuw, omdat de vascularisatie niet in stand kan worden 
gehouden. Het is daarom van belang te zorgen dat, wan-
neer de zenuw niet zonder spanning geapproximeerd en 
gehecht kan worden, een interponaat beschikbaar is. Een 
interponaat zorgt ervoor dat de zenuw zonder spanning 
kan genezen en bewerkstelligt daarmee wellicht een snel-
lere regeneratie. 
Ten derde moet gestreefd worden naar een zodanig chirur-
gisch herstel dat de proximale en distale stomp in die mate 
worden geapproximeerd dat de uitgroeiende axonen de co-
aptatie makkelijk kunnen overbruggen.
Niet succesvolle regeneratie of problemen als gevolg van 
het letsel kunnen invaliderend zijn. Men moet denken aan 
verlies van sensibiliteit en/of motoriek, littekenvorming, 
kans op neuromen, koude-intolerantie en neuropathische 
pijn. 

In het eerste gedeelte van dit proefschrift is gekeken naar 
nieuwe manieren voor het overbruggen van zenuwdefecten. 
Een combinatie werd gezocht tussen het gebruik van stam-
cellen en een reeds geaccepteerd interponaat.
Twee nieuwe technieken werden geïntroduceerd en de rege-
neratie werd gemeten met zowel histologische als functione-
le testen. Het tweede gedeelte van dit proefschrift beschrijft 
het klinisch onderzoek naar de prevalentie van koude-intole-
rantie bij mensen met een handfractuur. Daarnaast hebben 
we gekeken of het optreden van koude-intolerantie verklaard 
kon worden door een afwijking in de vascularisatie en/of 
door een neurogene oorzaak. Dit hebben we gedaan door te 
kijken naar een mogelijke afwijking in de opwarming.
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Onze bevindingen laten verder zien dat de vitale vezels 
eerder of in sterkere mate teruggroeien dan de non-vitale 
vezels. In literatuur was dit voorheen alleen nog maar een 
aanname. Nu is bewezen dat in een rattenmodel de acute 
zenuwgeleiding als eerste terugkomt. Verder is gebleken 
dat de gemyeliniseerde vezels een veel sterkere re-innervatie 
hebben vergeleken met andere vezels. Hiermee is, voor zo-
ver wij hebben kunnen nagaan, voor het eerst de regeneratie 
van de verschillende subgroepen van sensorische vezels van 
de huid in een zenuwregeneratiemodel gedemonstreerd.

De volgende stap werd gezet in de daaropvolgende studie. In 
deze studie hebben we gekeken naar de regeneratie van de 
sensorische vezels in de huid als de vene spierinterponaat 
met en zonder BMSC’s werd gebruikt voor overbrugging 
van een zenuwdefect. De meest opmerkelijke bevinding is 
dat twaalf weken na de hersteloperatie, de toevoeging van de 
BMSC’s heeft bijgedragen aan een betere zenuwregeneratie. 
Met name het aantal gemyeliniseerde zenuwvezels, verant-
woordelijk voor de snelle zenuwtransmissie, was groter wan-
neer de vene-interponaat werd gevuld met BMSC’s.

Het tweede gedeelte van het proefschrift beschrijft een re-
trospectieve studie waarbij gekeken is naar de prevalentie 
van koude-intolerantie bij patiënten die een handfractuur 
hebben opgelopen. Aangezien koude-intolerantie een in-
validerend probleem is bij patiënten met een zenuwletsel, 
een prevalentie van 56% is beschreven in de literatuur, is 
het relevant te weten of deze prevalentie ook bij mensen met 
een handfractuur voorkomt. Om te bepalen of de patiënten 
koude-intolerantie hebben werd een vragenlijst ingevuld. 76 
patiënten die een handfractuur hadden opgelopen tussen 
2005 en 2006 hebben gereageerd en daarvan bleek 38% in 
meer of mindere mate last te hebben van koude-intolerantie. 
Deze hoge prevalentie heeft ons gestimuleerd om het on-
derzoek door te zetten en te kijken of de klachten verklaard 
kunnen worden met een abnormaal opwarmingspatroon of 
dat de oorzaak ergens anders gezocht moet worden.

De laatste studie in dit proefschrift is een onderzoek waar het 
patroon van de opwarming bij patiënten met een handfrac-
tuur is gemeten. Zowel patiënten met en zonder klachten van 
koude-intolerantie werden geïncludeerd. In totaal achttien 
patiënten en dertien gezonde mensen. In beide groepen heb-
ben we zowel normale als abnormale opwarming gevonden 
en daardoor is er geen correlatie tussen de koude-intolerantie-
klachten en een abnormale opwarming. Noch konden we een 
correlatie aantonen tussen de ernst van koude-intolerantie en 
de mate van veranderde opwarming. Om die reden moeten 
we dus de klachten verklaren door verstoring in een ander 
mechanisme. Hierbij kan gedacht worden aan veranderingen 
in de sensitiviteit van het temperatuurregulatiesysteem of an-
dere neurobiologische mechanismen. 

eerdere studies en hebben aangetoond dat de BMSC’s zor-
gen voor een significant betere zenuwregeneratie. Wel heb-
ben wij in dit project alleen gekeken naar functioneel herstel 
en niet naar de histologische analyse.

De tweede studie introduceert een nieuwe manier voor het 
meten van de zogeheten ‘Compound Muscle Action Potenti-
als (CMAP’s)’. Deze potentialen zeggen iets over de hoeveel-
heid spiermassa en hoe goed de geleiding van de zenuw naar 
de spier is. De conventionele manier om de CMAP’s in ratten 
te meten was het plaatsen van een elektrode dicht bij de ischi-
adicuszenuw. Echter, voor het plaatsen van deze elektrode is 
een invasieve benadering nodig om de zenuw te visualiseren 
en de elektrode goed neer te kunnen leggen. Aangezien de 
CMAP’s een betrouwbare maat zijn om de zenuwregeneratie 
te evalueren is het interessant om deze in het verloop van de 
tijd te meten. Wij hebben ervoor gekozen om onder echosco-
pische begeleiding de naald dicht bij de zenuw te leggen en 
zodoende een invasieve procedure kunnen vermijden. Deze 
nieuwe techniek bleek zeer betrouwbaar en nauwkeurig ver-
geleken met de conventionele methode. In toekomstige pro-
jecten is deze nieuwe methode goed toepasbaar, omdat hier-
mee in hetzelfde dier de CMAP’s meerdere malen tijdens het 
regeneratieproces gemeten kunnen worden.

De derde studie is opgezet om de regeneratie tot stand geko-
men met de vene gevuld met BMSC’s -gebruikt in een eer-
dere studie- te verbeteren door het plaatsen van een stukje 
spier in het midden van de vene. Dit stukje spier voorkomt 
dat de vene collabeert met een suboptimale regeneratie als 
gevolg. Ook in dit project hebben we gekeken naar de rege-
neratie wanneer BMSC’s worden geïntroduceerd in de vene, 
maar nu hebben we ook de vergelijking gemaakt met de au-
tologe donorzenuw. Daarnaast hebben we nu ook een uitge-
breide histologische analyse toegepast. Deze studie bewijst 
dat de autologe donorzenuw significant betere regeneratie 
heeft vergeleken met de vene spierinterponaat en de vene 
spierinterponaat gevuld met de BMSC’s. Wel zagen we dat 
de additie van BMSC’s resulteerde in een betere regeneratie 
dan wanneer de vene spierinterponaat niet werd gevuld.

De vierde studie introduceert een nieuwe benadering voor het 
evalueren van zenuwregeneratie. Alhoewel er veel onderzoek 
is gedaan naar de regeneratie na autologe zenuwtransplanta-
tie is de re-innervatie van de huid, en met name de epidermale 
vezels, in dit proces nog relatief onbekend. De sensorische ve-
zels bestaan uit peptiderge vezels (CGRP en Substance P be-
vattend) die zorgen voor vitale geleiding (temperatuursveran-
deringen en scherpe pijnprikkels), en non-peptiderge vezels 
(P2X3 bevattend) die non-vitale pijn (dat wil zeggen drukver-
anderingen) communiceren. De A-deltavezels (NF 200 bevat-
tend) zorgen voor de snelle, acute signaalgeleiding.
In deze studie is gekeken naar de re-innervatie van epider-
male huidvezels twaalf weken na het overbruggen van een 
zenuwdefect met een donorzenuw. De studie laat het re-in-
nervatiepatroon zien van de voetzoolhuid van de rat, twaalf 
weken postoperatief. Het totale aantal vezels is ten opzichte 
van de controles voor 70% teruggegroeid.
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