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Het onderzoek dat is verzameld in dit proefschrift is er vooral 
op gericht om op gerandomiseerde wijze de selectieve fas-
ciëctomie (SF) en de percutane naaldfasciotomie (PNF) te 
vergelijken als behandelingsmethoden voor de ziekte van 
Dupuytren. Het effect van deze twee behandelingen op het 
totale passieve extensiedeficit (TPED) werd vergeleken, even-
als complicaties, recidief en de algemene tevredenheid van 
de patiënt op de korte, middellange (drie jaar) en lange (vijf 
jaar) termijn. Voorts zijn de effecten van PNF onderzocht op 
het optreden van een recidief en is een tweetal literatuurstu-
dies verricht. De eerste literatuurstudie geeft een resumé van 
de voors en tegens van alle beschikbare behandelingsmoge-
lijkheden en de tweede bevat een systematische review van 
de definities van ’succesvolle behandeling’ en ‘recidief’  bij 
de ziekte van Dupuytren. Het onderstaande geeft een samen-
vatting van de bevindingen.

Hoofdstuk één omvat de inleiding op het onderwerp: in dit 
hoofdstuk worden de doelstellingen van het proefschrift be-
schreven. 

Hoofdstuk twee geeft, op basis van de literatuur beschikbaar 
in 2008-9, een overzicht van de verschillende behandelings-
mogelijkheden voor de ziekte van Dupuytren. Een van de be-
langrijkste conclusies is dat, hoewel steeds meer en meer be-
handelingsopties beschikbaar zijn, zeer weinig vergelijkende 
studies zijn gepubliceerd.

Hoofdstuk drie presenteert de resultaten van de pilotstudy 
naar percutane naaldfasciotomie. 
Deze studie werd ontworpen om te laten zien dat wij in 
staat waren PNF op een effectieve manier uit te voeren en 
dat de resultaten vergelijkbaar waren met die uit de litera-
tuur. Hiervoor werden de resultaten van 74 opeenvolgende 
percutane naaldfasciotomiën bestudeerd. Het preoperatieve 
en postoperatieve extensietekort werd gemeten. De patiënten 
werden poliklinisch gezien na een gemiddelde van 33 maan-
den voor de laatste follow-up. Verergering van het extensie-
deficit werd gemeten, de sensibiliteit werd onderzocht en de 
flexorpeesfunctie beoordeeld. Het ontstaan van een recidief, 
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gedefinieerd als een toename van het extensiedeficit van 
30º of meer in vergelijking met de directe postoperatieve 
meting, werd genoteerd, evenals de eventuele complica-
ties. Het onmiddellijke resultaat was uitstekend met een 
gemiddelde verbetering van het extensietekort van 77%. Na 
32 maanden werden 55 stralen teruggezien voor follow-up 
(74%). Het recidiefpercentage was 65%. Twee patiënten er-
voeren licht verminderde unilaterale sensibiliteit. Er waren 
geen buigpeesletsels en volledige actieve flexie was mogelijk 
in alle behandelde vingers. Vergelijking met andere studies 
toonde aan dat onze directe resultaten zeer goed waren, en 
de recidiefkans in onze studie vergelijkbaar was met die van 
andere auteurs.

Hoofdstuk vier beschrijft uitgebreid het ontwerp, de uit-
voering en de kortetermijnresultaten (na zes weken) van de 
gerandomiseerde gecontroleerde vergelijkende studie naar 
percutane naaldfasciotomie en selectieve fasciëctomie. 
166 stralen van 117 handen in 113 patiënten werden behan-
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deld: 88 door middel van PNF en 78 door middel van SF. De 
verbetering van het extensiedeficit op één week en zes weken 
na de behandeling waren de belangrijkste uitkomstmaten, 
de tevredenheid van patiënten, het handfunctieherstel en het 
aantal complicaties zijn secundaire uitkomstparameters. De 
handicap van de arm, schouder en handvragenlijst (DASH-
scorelijst) werd gebruikt om symptomen en functionele 
beperkingen in de bovenste extremiteit gedurende de week 
voorafgaand aan de behandeling te meten en na één en zes 
weken na de behandeling. Alle bijwerkingen en complicaties 
werden geregistreerd.
Algehele verbetering van het extensietekort was het grootst 
na zes weken. In de PNF-groep verbeterde deze met 63% te-
genover 79% in de SF-groep, dit verschil was statistisch sig-
nificant. Deze resultaten waren vergelijkbaar met die welke 
door anderen werden gepubliceerd. Resultaten van de PIP-
gewrichten waren slechter dan die van de MCP- en DIP-ge-
wrichten in zowel de PNF- als de SF-groep. De stralen welke 
preoperatief geclassificeerd werden als Tubiana stadium I en 
II toonden geen verschil tussen deze behandelingen, maar 
voor stralen hoger dan stadium II was SF duidelijk superi-
eur. In de SF-groep was de kans op ernstige complicaties 5% 
(één zenuwbeschadiging) versus 0% in de PNF-groep. De 
tevredenheid van patiënten was vrijwel gelijk, maar de di-
recte handfunctie na de behandeling was aanzienlijk beter in 
de PNF-groep, en de mate van ongemak welke met PNF be-
handelde patiënten ervoeren lag lager. Dit werd onderstreept 
door de DASH-scores in de PNF-groep, die beduidend lager 
waren dan die in de SF-groep op elk gemeten tijdstip (be-
halve preoperatief).
Uit deze studie kan worden geconcludeerd dat in gevallen 
waarbij het extensietekort kleiner of gelijk is aan 90° PNF 
een goede behandelingsalternatief is voor SF met betrekking 
tot het directe behandelresultaat. Deze studie was het begin 
van een onderzoek met vijf jaar follow-up.

In hoofdstuk vijf worden de driejaarsfollow-upresultaten van 
de gerandomiseerde klinische studie gepresenteerd. In deze 
studie hebben we ons in de eerste plaats gericht op recidief 
gedefinieerd als een toename van de TPED van ten minste 
30° ten opzichte van de resultaten zes weken postoperatief. 
Een totaal van 115 handen bij 111 patiënten was beschikbaar 
voor follow-up na drie jaar (acht patiënten met acht handen 
waren lost to follow-up). Deze tussentijdse analyse toonde 
een recidief na PNF in 64% van de gevallen. Recidieven na 
PNF kwamen significant vaker voor dan na SF (9%) (p = 
0,005). Tevens bleek dat jongere patiënten  sneller een re-
cidief ontwikkelen na behandeling voor de ziekte van Du-
puytren, onafhankelijk welke behandeling zij ontvingen. Te-
vredenheid met de resultaten van de behandeling was hoog 
in beide groepen, maar de SF-groep scoorde  hoger dan de 
PNF-groep. Toch kozen patiënten die eerder PNF hadden 
ondergaan en een recidief ontwikkelden vele malen opnieuw 
PNF als behandeling voor het recidief.

Hoofdstuk zes schetst de vijfjaarsresultaten van de studie. 
Van de oorspronkelijke populatie van patiënten beschreven 
in de hoofdstukken 3 en 4, waren 93 patiënten met 96 han-

den beschikbaar voor onderzoek. Na vijf jaar is het recidief-
percentage in de PNF-groep met 84,9% aanzienlijk hoger 
dan het percentage in de SF-groep (20,9%), p <0,001, en 
traden recidieven veel eerder op in de PNF-groep (p = 0,001). 
Hogere leeftijd ten tijde van de behandeling werd opnieuw 
van significante invloed bevonden op het ontstaan van een 
recidief, waarbij hogere leeftijd ten tijde van de behandeling 
protectief is, p = 0.005. Er werd geen bewijs gevonden dat 
Dupuytrens diathese de recidiefkans beïnvloedt. De tevre-
denheid was hoog in beide groepen, maar in de SF-groep 
significant hoger dan in de PNF-groep. Toch kozen veel pa-
tiënten (53%) om hun recidief opnieuw te laten behandelen 
door middel van PNF.
Vergelijking van de resultaten van PNF en SF met beschik-
bare resultaten van de behandeling met van Clostridium 
Histolyticum afkomstig collagenase bleek dat op lange ter-
mijn de resultaten van SF beter zijn dan die van collagen-
ase. Een enkele behandeling met PNF lijkt echter enigszins 
inferieur aan drie injecties met collagenase. Recidiefkans na 
behandeling met collagenase is vergelijkbaar, zo niet slech-
ter dan de PNF-recidiefkans na vijf jaar.

De onderstaande figuur toont het aantal handen in de studie 
ten tijde van aanvang, na zes weken, drie jaar en vijf jaar.
 

Figuur 1. Aantal handen in de studie aan de start, na zes  weken,  
na drie jaar en na vijf jaar.

Hoofdstuk zeven presenteert de korte- en langetermijnresul-
taten van de PNF bij de behandeling van recidief Dupuytren.
Dertig patiënten met een recidief uit de RCT, met een to-
taal van veertig stralen in dertig handen, werden bestudeerd. 
De gemiddelde follow-up na PNF was 4,4 jaar. Primaire uit-
komstmaten waren vermindering van het TPED, en interval 
tot een tweede recidief, waarbij ’recidief’ gedefinieerd werd 
als een stijging van meer dan 30° van het TPED  per straal 
ten opzichte van het resultaat op het einde van de vorige be-
handeling.
Onmiddellijke resultaten waren goed: de vermindering van 
het extensiedeficit bedroeg 76%. PNF was vooral effectief 
ter plaatste van het MCP-gewricht, met een gemiddelde re-
ductie van het deficit van 93%, terwijl de gemiddelde daling 
van het deficit in het PIP-gewricht 57% bedroeg. Vijftig pro-
cent van de gevallen bleef tijdens de follow-up vrij van een 
tweede recidief. De overige vijftig procent van de patiënten 
kreeg opnieuw een recidief, die na gemiddeld 1,4 jaar werd 
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behandeld. Door middel van twee keer PNF kon een meer 
invasieve behandeling zoals SF gemiddeld 2,9 jaar worden 
uitgesteld.
Uit deze studie valt te concluderen dat PNF ook effectief 
kan worden toegepast voor recidief Dupuytren: 50% van de 
gevallen bleef vrij van recidief voor een gemiddelde van 4,4 
jaar. Als er een tweede recidief optreedt, gebeurt dit relatief 
vroeg na de behandeling: patiënten moeten dus bereid zijn 
om deze onzekerheid te aanvaarden in het kader van de voor-
delen van PNF, zoals snel herstel, weinig complicaties en 
een minimale invasiviteit.

Hoofdstuk acht geeft een systematische review van de resul-
taten van verschillende chirurgische behandelingen voor de 
ziekte van Dupuytren gericht op de verschillende criteria die 
werden gebruikt om ’het succes van een behandeling’  en de 
definitie van een recidief te definiëren. Deze studie werd ge-
initieerd in nauwe samenwerking met de Amerikaanse Col-
lagenase Study Group. Literatuuronderzoek werd uitgevoerd 
in januari 2011 naar het gebruik van de termen “Dupuytren” 
EN (“fasciectomy” OF “fasciotomie” OF “dermofasciectomy” 
OF “aponeurotomy” OF “aponeurectomy”) waarbij werd be-
perkt tot studies in het Engels.
Deze zoekopdracht leverde 218 artikelen op, in slechts 21 
gevallen bleken duidelijke definities van de uitkomstpara-
meters te zijn gebruikt, werden kwantitatieve resultaten 
vermeld voor correctie van de contractuur en recidief, en 
werden ten minste twintig patiënten beschreven. Definities 
voor behandelingsresultaat en recidief varieerden sterk tus-
sen de verschillende studies en waren bijna altijd kwalitatief. 
Het percentage patiënten dat een correctie van de contrac-
tuur bereikte na een operatie varieerde van 15% tot 96,2%. 
Recidiefpercentages liepen uiteen van 4,9% tot 73%. Deze 
evaluatie onderstreepte opnieuw de variabiliteit van de uit-
komstmaten, de definities en de duur van de follow-up, die 
een vergelijking van ons werk met dat van anderen ook al 

had belemmerd. Deze studie toont aan dat duidelijke objec-
tieve definities voor de behandelingsresultaten en recidieven 
nodig zijn voor een zinvolle vergelijking van de resultaten 
van verschillende chirurgische ingrepen.

De belangrijkste conclusies van dit proefschrift luiden als 
volgt:
1.  PNF is het meest geschikt voor oudere patiënten en voor 

degenen die bereid zijn om het nadeel van een mogelijk 
vroegtijdig recidief te aanvaarden, en voor hen die willen 
profiteren van voordelen zoals snel herstel, lage kans op 
complicaties en een minimale invasiviteit.

2.  SF is nog steeds een zeer betrouwbare behandelingsmo-
daliteit, met als het grote voordeel dat recidieven minder 
snel en minder vaak optreden dan na PNF. Het grote 
nadeel is dat het een veel langere revalidatieperiode kent. 
Omdat de kans op het ontstaan van een recidief leeftijds-
gebonden is, is SF mogelijk een betere behandelings-
keuze voor de jongere leeftijdsgroep.

3.  PNF kan ook worden uitgevoerd in het geval van recidi-
verende ziekte. Het zal de helft van de patiënten ’gene-
zen’, en op zijn minst stelt het meer invasieve behande-
lingen uit voor de andere helft van de patiënten.

4.  Doordat duidelijk omschreven definities in de literatuur 
over de behandeling van de ziekte van Dupuytren ont-
breken, zijn vergelijkingen tussen de verschillende stu-
dies moeilijk te maken.
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