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Er is niet veel bekend over de biomechanica van de pezen en 
nervus medianus in de carpale tunnel in zowel gezonde per-
sonen als in patiënten met carpaletunnelsyndroom (CTS). 
Kennis over de bewegingspatronen in de carpale tunnel zou-
den ons meer inzicht kunnen geven in hoe dit relateert tot 
het ontstaan van CTS. Daarnaast speelt verdikking van het 
zogenaamde subsynoviale bindweefsel (SSCT) in de carpale 
tunnel mogelijk een rol bij het ontstaan hiervan. Echogra-
fie is een goede manier om actieve beweging over een tijds-
spanne af te beelden en kan mogelijk ook gebruikt worden 
voor metingen van het subsynoviale bindweefsel. In dit pro-
motieonderzoek worden dan ook de biomechanische eigen-
schappen van beweging in de carpale tunnel met behulp van 
echografie beschreven. 

etiologie van Carpaletunnelsyndroom

Er zijn verschillende anatomische, systemische en beroeps-
factoren beschreven als mogelijke oorzakelijke factoren voor 
CTS, zoals intensief gebruik van de pols en vingers bij bij-
voorbeeld bouwvakkers en fabrieksmedewerkers. In de car-
pale tunnel bevindt zich tussen de verschillende structuren 
het zogenaamde subsynoviale bindweefel, wat een rol speelt 
in onder andere het faciliteren van beweging van pezen en 
voeding hiervan. De belangrijkste histopathologische bevin-
ding in CTS is fibrose van dit weefsel, waarbij onder andere 
een toename in het aantal fibroblasten en een toegenomen 
vasculariteit te zien is. Deze fibrose verandert de bewegingen 
van het SSCT, de pezen en de zenuw in de carpale tunnel en 
mogelijk ontstaat hierdoor een vicieuze cirkel; veranderingen 
in het SSCT veroorzaken een veranderd bewegingspatroon en 
een verhoogde druk in de carpale tunnel, wat dan weer leidt tot 
meer fibrose. De gewijzigde bewegingspatronen zijn mogelijk 
nuttig om een onderscheid te kunnen maken tussen gezonde 
mensen en patiënten met CTS en het zou nuttig zijn om het 
normale bewegingspatroon van de verschillende pezen en de 
nervus medianus in de carpale tunnel te leren kennen. 

dikte van het suBsynoviale Bindweefsel

Omdat fibrosering van het subsynoviale bindweefsel de be-
langrijkste histopathologische bevinding in CTS is, zou deze 

fibrose mogelijk een verdikking van het SSCT kunnen veroor-
zaken. We presenteerden een methode om de dikte van het 
subsynoviale bindweefsel te meten door middel van echografie. 
Op longitudinale statische beelden op verschillende niveaus in 
de carpale tunnel bleek dat het SSCT beduidend dikker is bij 
CTS-patiënten dan bij gezonde controles, wat onze hypothese 
bevestigde. Omdat fibrose van het SSCT een vroeg teken van 
CTS kan zijn, zou echografie mogelijk nuttig kunnen zijn als 
een diagnostisch hulpmiddel voor vroege detectie van CTS.

Beweging en vervorming van de nervus media
nus en flexorpeZen 
Om de bewegingspatronen van de nervus medianus en ver-
schillende flexorpezen te kunnen vergelijken tussen gezonde 
personen en CTS-patiënten werden met behulp van echogra-
fie in-vivometingen van de bewegingsrichting van de zenuw 
en de flexor digitorum superficialis pezen van de wijs- en 
middelvinger en de flexorpees van de duim gedaan tijdens 
actief buigen van de betreffende vinger. Daarnaast maten 
we de bewegingsrichting van de derde FDS-pees tijdens het 
maken van een vuist en de verandering in de vorm van de 
zenuw en de pezen tijdens het buigen en strekken. Hierbij 
werd gevonden dat de vervorming van de zenuw significant 
groter was bij CTS-patiënten dan bij controles tijdens flexie 
van de vingers, en dat er een veranderd bewegingspatroon 
is van de zenuw en een aantal pezen in CTS-patiënten in 
vergelijking met gezonde personen. De meting van deze be-
wegingspatronen kan nuttig zijn in het onderscheiden van 
gezonde mensen van CTS-patienten, en in toekomstige stu-
dies van de (pathologische) biomechanica van CTS.

ultrasonographic assessment of carpal 
tunnel biomechanics
M.H.M. van Doesburg

Op 28 juni 2012 promoveerde Margriet van Doesburg aan de Universi-
teit Utrecht op het onderwerp echografie van de biomechanica in de car-
pale tunnel met haar proefschrift getiteld ’Ultrasonographic assessment 
of carpal tunnel biomechanics’. Haar promotor was prof. dr. M. Kon en 
haar copromotor dr. A.B. Mink van der Molen. 
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De belangrijkste bevindingen van dit proefschrift kunnen 
worden samengevat als: 
• Het subsynoviale bindweefsel in de carpale tunnnel kan 

worden gemeten met echografie en is verdikt bij CTS- 
patiënten ten opzichte van gezonde personen

• Tijdens actieve beweging van de vingers is er meer com-
pressie van de nervus medianus bij CTS-patiënten dan bij 
gezonde personen

• Bij CTS-patiënten is er een veranderd bewegingspatroon 
van de flexor digitorum superficialis pezen en de nervus 
medianus

longitudinale Beweging van de nervus media
nus en het suBsynoviale Bindweefsel 
Ervan uitgaande dat fibrose van het SSCT het bewegingspa-
troon van de verschillende structuren in de carpale tunnel 
verandert, werd ook de beweging van de nervus medianus 
en het SSCT in het longitudinale vlak onderzocht. De ex-
cursie en bewegingssnelheid hiervan werden onderzocht 
met behulp van ‘speckle tracking’. Dit is een relatief nieuwe 
methode, waarbij zogenaamde ‘speckles’ in het echogra-
fisch beeld worden gevolgd van afbeelding naar afbeelding, 
onafhankelijk van de hoek waaronder de opnames zijn ge-
maakt. Om de nauwkeurigheid van deze ‘speckle tracking’-
methode te meten, werden directe metingen van de pees- 
en zenuwexcursie tijdens ‘carpal tunnel release’-operaties 
vergeleken met de echografische beelden, om deze te kun-
nen valideren. Er werd een veranderd bewegingspatroon 
van het SSCT en de pezen in CTS-patiënten gevonden, in 
vergelijking met gezonde controlepersonen waarbij een 
lagere maximale snelheid en een hogere shearindex dan 
bij patiënten werd gemeten, hoogst waarschijnlijk ver-
oorzaakt door een veranderde beweging van het SSCT. 
Hiermee werd aangetoond dat ‘speckle tracking’ een poten-
tiële methode is om de (pathologische) biomechanica van 
de pezen en het subsynoviale bindweefsel in de carpale tun-
nel te onderzoeken, maar ook onderscheid te maken tussen 
gezonde personen en patiënten. Dit is de eerste beschrij-
ving van een methode om beweging van het subsynoviale 
bindweefsel binnen de carpale tunnel dynamisch af te beel-
den en te meten.

Ten slotte werd een in-vitrovalidatiemodel voor ‘speckle trac-
king’ gemaakt, waarbij de snelheid van markers en een pees 
met SSCT in een fantoom werd gemeten met ‘speckle trac-
king’ en met een laser. Dit werd gedaan in drie verschillende 
hoeken: evenwijdig aan de ‘transducer’ en in een hoek van 
10º in horizontale en verticale richting ten opzichte van de 
‘transducer’. Er werd een matig tot goede nauwkeurigheid van 
de ‘speckle tracking’-methode voor het meten van de sneld-
heid gevonden, hoewel deze laag was voor de metingen in de 
10º horizontale hoek. ‘Speckle tracking’ lijkt dus een goede 
methode voor het meten van pees- en SSCT-bewegingen en 
mogelijk kan dit gebruikt worden voor verder onderzoek naar 
de aanwezigheid van, of het risico op schade aan het SSCT in 
de carpale tunnel en kan het hiermee leiden tot een beter be-
grip van de rol van het SSCT in de pathogenese van het CTS. 
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begrijpen en de rol van het sybsyoviale bindweefsel hierin. 
Daarnaast dragen deze resultaten bij aan de ontwikkeling 
van echografie als middel om biomechanica in de carpale 
tunnel te onderzoeken. 

Correspondentieadres

Margriet van Doesburg

E-mail: mhm.van.doesburg@meandermc.nl

• ‘Speckle tracking’-echografie is een nieuwe, non-invasieve 
methode om de biomechanica van pezen en het subsynovi-
ale bindweefsel te meten in de carpale tunnel, en hiermee 
kan door middel van snelheidsmetingen onderscheid wor-
den gemaakt tussen CTS-patietnen en gezonde personen

• ‘Speckle trakcing’-echografie heeft gemiddelde tot goede 
nauwkeurigheid in het meten van de bewegingssnelehid 
van de pezen en het subsynoviale bindweefsel. 

Deze bevindingen kunnen worden gebruikt als baseline-
data voor verder onderzoek om de etiologie van CTS te leren 

OprOep 

NVpC reisbeurs 2013

Zolang de kas het toelaat, verheugt het NVPC-bestuur zich 
erop om jonge plastisch chirurgen te stimuleren klinische 
verdieping te zoeken in het buitenland, waardoor uiteinde-
lijk de plastische chirurgie in Nederland verrijkt zal worden. 
Bent u van plan om een fellowship of stage in het buiten-
land te volgen op het gebied van de plastische chirurgie? Dan 
kunt u meedingen naar de NVPC Reisbeurs van 2013. De 
beurs van € 5.000,- bestaat sinds 2011 en is voor het eerst uit-
gereikt aan Tom van Mulken en dit jaar aan Sanne Moolen-
burgh. Beiden vertrokken ermee naar Australië. 

Tijdens de wetenschappelijke voorjaarsvergadering van april 
2013 zal de NVPC Reisbeurs voor de derde maal uitgereikt 
worden. Vanaf vandaag tot 1 januari 2013 kunt u zich per 
 e-mail aanmelden voor deze reisbeurs bij het secretariaat 
van de NVPC. 

voor de nvPC reisbeurs komen de volgende Personen in 
aanmerking:

• U bent lid van de NVPC.

• Het buitenlandse bezoek / de stage / het fellowship 
(verder te noemen: de reis) duurt ten minste 3 maan-
den.

• De reis betreft een klinische verdieping in de plasti-
sche chirurgie.

• De reis moet nog plaatsvinden binnen een jaar na het 
uitreiken van de prijs of is nog niet afgerond op het 
moment van uitreiken van de prijs.

• U bent weer van plan om na de reis terug te keren 
naar Nederland.

• De reis kan maar eenmaal meedingen naar de reis-
beurs.

• Externe financiële ondersteuning van de reis dient 
gemeld te worden.

We zien uw kandidatuur met enthousiasme tegemoet,

Mick Kreulen
namens het NVPC-bestuur


