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Samenvatting van uitgangsvragen en aanbevelingen
3.1

In hoeverre heeft het stadium van HMSN invloed op de besluitvorming?

Volg de biomechanische componenten van de voet (zie tabel 1) in de tijd om de mate van
progressie na te kunnen gaan en de juiste behandeling (conservatief en operatief) te bepalen.
Volg de tabellen in appendix 1 om voor de drie verschillende functiestoornissen (voetvorm;
sensibiliteit; kracht) en de stoornissen in de passieve beweeglijkheid van de voet te bepalen
welke chirurgische procedure het meest geschikt is.
Bekijk gedurende het beloop van HMSN of een chirurgische procedure geïndiceerd is. De
combinatie van stoornissen van functie, vorm en passieve beweeglijkheid bepaalt wat de meest
geschikte samenstelling van chirurgische procedures is. Afhankelijk van het te verwachten
resultaat van de operatie kan in overleg met de patiënt besloten worden of een ingreep
inderdaad wordt uitgevoerd.
Overweeg bij een peestranspositie van een sterke spier (MRC4-5) deze pees te gebruiken om bij
te dragen aan een actieve beweging in een gewenste richting. Een pees van een zwakke spier
(MRC 1-3) kan alleen gebruikt worden om de passieve range in een niet-gewenste richting te
beperken door de transpositie (tenodese-effect).
Maak bij peestransposities bij voorkeur gebruik van die chirurgische techniek waarbij de
aanhechting van een spier naar de aanhechting van een andere spier gaat.
In de indicatiestelling moeten naast de voetvorm, de passieve beweeglijkheid, de sensibiliteit en
de kracht van de spieren in het onderbeen (stoornisniveau) ook de klachten van de patiënt en het
niveau van functioneren voor een operatie en het te verwachten niveau van functioneren na een
operatie worden meegenomen.
Houd rekening met proximale zwakte die bij sommige vormen van HMSN en met eventuele
afwijkingen in de gewrichten op knie- en heupniveau. Met name heupdysplasie heeft een
verhoogde incidentie bij patiënten met HMSN. Zie hoofdstuk 6, Heupdysplasie.
3.2

In hoeverre heeft leeftijd (of een groeiend skelet) invloed op de besluitvorming?

Leeftijd kan invloed hebben op besluitvorming voor het type chirurgische procedure totdat het
voetskelet volgroeid is. Bij een volgroeid voetskelet (rond het twaalfde levensjaar bij meisjes en
het zestiende levensjaar bij jongens) kunnen de aanbevelingen van vraag 3.1 worden gevolgd.
Houd bij kinderen onder de twaalf (meisjes) en zestien (jongens) een controle frequentie aan van
twee- tot viermaal per jaar vanwege de mogelijk snelle progressie van misvorming en klachten in
perioden van snelle groei.
Het verdient de voorkeur een chirurgische procedure bij een kind met een niet-volgroeid skelet te
beperken tot ingrepen die de groeischijven intact laten (weke delen en osteotomieën ingrepen).
Er is geen absolute contra-indicatie voor een artrodese bij kinderen met een niet-volgroeid
voetskelet.
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3.3

Welke onderzoeken moeten er worden verricht voor al dan niet tot een chirurgische
procedure wordt besloten?

Besteed in de anamnese aandacht aan:
 hulpvraag van de patiënt;
 klachtenpatroon;
 leeftijd en progressie van de misvorming;
 gerichte vragen om specifieke en algehele klachten en invloed op het functioneren als gevolg
van HMSN te evalueren;
 conservatieve opties (orthesen/schoenen) die zijn toegepast en het resultaat ervan.
Besteed bij het lichamelijk onderzoek aandacht aan:
 standsafwijking en bewegingsbeperkingen van de enkel en de voet en of deze al dan niet
corrigeerbaar zijn. Onderbeen endo- of exorotatie, achtervoet varus of valgus, inclusief
Coleman block test om na te gaan of de achtervoet corrigeert bij acceptatie van de
standsafwijking van de voorvoet, mediaal gewelf verhoogd of verstreken, diepstand eerste
straal of hele voorvoet, voorvoet pro- of supinatie, stand tenen, verkorting m. soleus en m.
gastrocnemius (dorsaalflexie beperking enkel) en eventueel van de andere spieren;
 symptomen van biomechanische overbelasting weke delen (bijvoorbeeld huid en subcutis en
pezen) en gewrichten (bijvoorbeeld medio-laterale instabiliteit van de enkel);
 functieverlies (kracht en sensibiliteit van zowel onder- als bovenbenen).
Maak klinische foto’s in ieder geval in voor- en achterwaartse en in laterale richting van de
voeten om de stand en de vorm vast te leggen.
Maak gestandaardiseerde belaste röntgenfoto’s in minimaal twee richtingen van de voeten en de
enkels.
Overweeg een gangbeeldanalyse als aanvulling op het lichamelijk onderzoek en het radiologisch
onderzoek waarbij spatiotemporele parameters en voetdrukmeting de meeste informatie lijken
te geven.
3.4

Wat mag de patiënt verwachten wat betreft de klachten en het functioneren na de
operatie?

Geef de patiënt voorlichting over het te verwachten resultaat van een voetoperatie bij HMSN:
 de operatie resulteert doorgaans in een stabiele, plantigraad belastbare voet;
 pijn kan worden verminderd door een operatie, mits de pijn biomechanisch veroorzaakt
wordt;
 er kan een betere balans zijn tijdens staan en lopen na de operatie;
 de voet wordt makkelijker te beschoeien;
 er is onvoldoende informatie beschikbaar om te voorspellen of andere functionele maten
door een voetoperatie zullen verbeteren (bijvoorbeeld loopsnelheid en -afstand).
Vergelijk het te verwachten resultaat van een operatie met het te verwachten resultaat van een
niet-operatieve behandeling of geen behandeling.
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De doelen (eerste aanbeveling 3.4) worden bij een operatie over het algemeen bewerkstelligd
door een combinatie van chirurgische procedures uitgevoerd tijdens één operatie. Bij iedere voet
dient een optimale combinatie van chirurgische procedures te worden uitgevoerd, afhankelijk
van de voetvorm, de passieve beweeglijkheid, de kracht, de sensibiliteit, de hulpvraag en de
functionele wensen. (Zie appendix 1 voor specifieke chirurgische procedures en het doel per
procedure.)
Volg in het ideale geval patiënten na een operatie voor meerdere jaren om het langetermijneffect
in kaart te brengen. Omdat revalidatieartsen patiënten doorgaans langer vervolgen dan
orthopeden, kan het wenselijk zijn dat zij de langetermijnresultaten van een voetoperatie
vervolgen. Er is op dit moment nog geen specifieke, gevalideerde methode om dit te doen. In
ieder geval dienen zowel technische (passieve range, foto’s, röntgenfoto’s) uitkomsten van de
operatie vervolgd te worden als functionele uitkomstmaten (vragenlijsten over dagelijks
functioneren, testen voor loopvaardigheid, eventueel gangbeeldanalyse).
Registreer naast de uitkomsten van de operatie ook het natuurlijk beloop bij patiënten met
HMSN die niet geopereerd zijn, in het ideale geval met dezelfde uitkomstmaten als bij
geopereerde HMSN-patiënten.
3.5

Moet de orthopedisch chirurg over specifieke kennis en ervaring beschikken voor het
uitvoeren van de operaties aan de voeten bij HMSN?

Laat voetoperaties bij mensen met HMSN uitgevoerd worden door een (orthopedisch) chirurg
gespecialiseerd in voet- en enkelchirurgie en kennis en ervaring van chirurgische procedures bij
patiënten met HMSN.
De indicatiestelling voor een chirurgische procedure vindt bij voorkeur plaats in een
multidisciplinair team. Hiervan maken in ieder geval de orthopedisch chirurg gespecialiseerd in
voet- en enkelchirurgie en een revalidatiearts met ervaring op het gebied van gangbeeldanalyse
en conservatieve behandeling van HMSN deel uit. Nauwe samenwerking met een orthopedisch
schoentechnicus en instrumentmaker is tevens een vereiste. De neuroloog kan erbij betrokken
worden om een inschatting te maken van de ernst van de progressie van het ziektebeeld.
Waarborg binnen een multidisciplinair team de volgende items:
 in kaart brengen hulpvraag en functioneren;
 diagnostiek;
 indicatiestelling voor chirurgische procedure;
 nabehandeling na operatie;
 begeleiding wondzorg en immobilisatie;
 revalidatie/fysiotherapie (begeleiding en advies eerste lijn of verwijzende revalidatieinstelling);
 schoenaanpassingen of orthesen na de operatie indien van toepassing (indien mogelijk
begeleiding en advies verwijzende revalidatie-instelling).
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4.1

Wat is het juiste moment om de patiënt met HMSN voor operatief ingrijpen naar de
handchirurg te verwijzen?

Geef bij de eerste symptomen van een beperkte handfunctie (type 2 of type 3 uit tabel 2)
voorlichting over de mogelijkheid om bij toenemende beperkingen van de handfunctie te
verwijzen naar de handchirurg om operatieve mogelijkheden te bespreken. Indien nodig kan ook
worden verwezen naar een handtherapeut.
Maak bij het begeleiden van patiënten met HMSN gebruik van klinische indeling van de
handfunctiestoornis (zie tabel 2) om samen met de patiënt te kunnen besluiten of conservatieve
behandelingen of een chirurgische behandeling geïndiceerd is.
Meld patiënten met HMSN dat bij er een handfunctiestoornis type 3, 4 en 5 (tabel 2) sprake kan
zijn van een operatie-indicatie, afhankelijk van hun hulpvraag.
4.2

Welk onderzoek moet er worden gedaan voor al dan niet tot een operatie wordt besloten?

Gebruik bij patiënten met HMSN bij het testen van handfunctie de Kapandji-oppositiescore* als
maat voor de mogelijkheid tot oppositie, zowel voor follow-up als indicatiestelling.
Gebruik bij patiënten met HMSN bij het testen van handfunctie de nine-hole peg test* of threeitem Sollerman test*.
Gebruik bij patiënten met een HMSN bij het beoordelen van de kracht van diverse grepen
aanvullende onderzoekstechnieken waarbij de kracht van de driepunts-, pincet- en vuistgreep
gemeten wordt.
Indien een Rotterdam Intrinsic Hand Myometer (RIHM) aanwezig is, kan ook de kracht van de
intrinsieke musculatuur worden gemeten en vervolgd.
Overweeg zo nodig een sensibiliteitsonderzoek en eventueel aanvullend EMG-onderzoek voor
het uitsluiten van bijkomende zenuwcompressie zoals CTS en ulnaropathie.
4.3

Wat mag men verwachten wat betreft de functie van de hand na de operatie? Welke
handoperaties zijn wanneer het meest effectief?

Maak in overleg met de patiënt een keuze voor een chirurgische procedure of een combinatie
van procedures aan de hand van de behoefte van de patiënt en het te verwachten resultaat van
de operatieve ingreep.
Kies voor verbetering van de oppositie van de duim om de grijpfunctie aanzienlijk te verbeteren.
Overweeg de combinatie oppositieplastiek en adductieherstel van duim met een stabilisatieprocedure van dig 2; dit zal de twee- en driepuntsgreep verbeteren en krachtiger maken.
Overweeg correctie van de klauwhand om de grijpfunctie van de hand verbeteren.
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4.4

Moet de handchirurg over specifieke kennis en ervaring beschikken voor het uitvoeren
van de operaties?

Werk bij het behandelen en begeleiden van patiënten met handfunctiestoornissen bij HMSN bij
voorkeur met ervaren handchirurgen. Verwijs bij voorkeur naar een handchirurgisch centrum
waar de expertise aanwezig is.
Verwijs naar en werk samen met een handchirurg die bij voorkeur beschikt over specifieke
ervaring op het gebied van patiënten met HMSN.
Zorg dat de handchirurg deel uitmaakt van een multidisciplinair team met in ieder geval een
revalidatiearts en indien nodig een neuroloog.
Zorg dat het multidisciplinair team ervaring heeft met de problematiek bij HMSN en pre- en
postoperatief een uitgebreide handfunctieanalyse kan uitvoeren.
Waarborg binnen een multidisciplinair team de volgende items: diagnostiek, gezamenlijke
indicatiestelling en gezamenlijke follow-up van de patiënt.
5.1

Wat is een indicatie voor een handorthese?

Overweeg een duimoppositieorthese bij mensen met HMSN met een verlies van de
driepuntsgreep en pincetgreep door oppositiezwakte om de handvaardigheid en het
functioneren van de arm te verbeteren.
Overweeg een duimoppositieorthese bij mensen met HMSN om het effect van een voorgenomen
operatie ter verbetering van de oppositie van de duim te beoordelen.
5.2

Welk type handorthese is geschikt bij welke indicatie?

Maak bij mensen met HMSN in een vroeg stadium gebruik van maatwerkspalken als
sensibiliteitsverlies en atrofie van de handmusculatuur het gebruik van confectiespalken niet
mogelijk maken.
Overweeg bij mensen met HMSN gebruik te maken van een spalk die de duim oppositie verbetert
om de handvaardigheid en het functioneren van de arm te verbeteren.
6.1

Voor welke groep patiënten is screening op heupdysplasie geïndiceerd?

Controleer bij kinderen met een HMSN die jonger zijn dan acht jaar de heupen op dysplasie door
middel van een jaarlijkse röntgenfoto.
Controleer bij kinderen met een HMSN die ouder zijn dan acht jaar eens in de twee jaar door
middel van een röntgenfoto, tot het einde van de groei.
Overweeg om bij iedere volwassen patiënt met HMSN eenmalig een heup/bekkenopname te
maken als er een voornemen tot enkel/voetoperatie is.
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Overweeg bij kinderen van ouders met HMSN ook op heupdysplasie te screenen conform
bovenstaand advies.
6.2

Welk onderzoek moet er worden gedaan?

Maak voor de screening op developmental hip dysplasia een bekkenfoto in voor-achterwaartse
richting of een echo afhankelijk van de leeftijd.
Maak een röntgenfoto in voor-achterwaartse richting (liggend), waarbij de benen iets
geabduceerd dienen te worden.
6.3

Moet de orthopedisch chirurg over specifieke kennis en ervaring beschikken voor het
uitvoeren van de deze operaties?

Verwijs naar een centrum waar bekkenoperaties gedaan worden en waar de kinderorthopedie in
de volle breedte wordt bedreven.
De orthopedisch chirurg heeft contact met een revalidatiearts en neuroloog uit een
multidisciplinair team die ervaring met HMSN hebben.
Controleer bij oudere patiënten met een loopstoornis of er sprake is van heupproblematiek en
denk dan aan a) ‘normale’ artrose of b) voortijdige artrose of c) heupdysplasie die vervroegd
klachten geeft.
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Hoofdstuk 1 Algemene inleiding

5
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Hereditaire motorische en sensorische neuropathie (HMSN)
Hereditaire motorische en sensorische neuropathie (HMSN), ook wel de ziekte van Charcot-MarieTooth (CMT) genoemd, is een erfelijke polyneuropathie die wordt gekenmerkt door spierzwakte
en gevoelsstoornissen, vooral distaal en de benen meer zijn aangedaan dan de handen. In deze
richtlijn spreken we uitsluitend over HMSN. Internationaal gebruikt men vooral de term Charcot
Marie Tooth (CMT). De ziekte wordt ingedeeld in verschillende typen. Deze classificatie is complex
en wordt in dit hoofdstuk in grote lijnen behandeld. Afhankelijk van het type ligt de primaire
stoornis in het axon (HMSN type II) of in het myeline dat het axon omgeeft (HMSN type I).
Ten gevolge van de spierzwakte treden vaak vormafwijkingen op aan de voeten en minder
frequent aan de handen. Dit leidt tot een achteruitgang in het functioneren en toenemende
beperkingen in het dagelijks leven (Reilly 2007, Bird 2016).

15

Vóórkomen/prevalentie
De prevalentie van HMSN wordt geschat op 10 tot 40/100.000 inwoners. HMSN type I komt het
meest voor (10/100.000 inwoners). Voor HMSN type II is de prevalentie 2-3/100.000 inwoners. De
andere typen zijn veel zeldzamer (van Doorn 2005, Neuromuscular Washington 2017).
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Erfelijkheid en etiologie
HMSN kan autosomaal dominant, autosomaal recessief en X-gebonden overerven (zie Varianten).
De autosomaal dominante vormen komen in Nederland het meest frequent voor. Spontane
mutaties zijn vrij zeldzaam. Er zijn inmiddels meer dan tachtig verschillende gendefecten bekend;
de lijst is echter nog niet volledig.
In 90% van de gevallen waarbij een genetische diagnose te stellen is, wordt een afwijking
gevonden in het PMP22-gen (39,5%), MPZ-gen (3,1%), GJB1-gen (10,8%) of MFN2-gen (2,8%)
(Murphy 2012; Saporta 2011). In het eerste geval is er sprake van HMSN I, MPZ-mutaties kunnen
zowel HMSN I als HMSN II veroorzaken (vooral bij volwassenen), GJB1 een demyeliniserende of
intermediaire vorm bij mannen die vaak ernstiger zijn aangedaan dan vrouwen die veelal een
axonale vorm hebben; mutaties in het MFN2-gen veroorzaken axonale HMSN (HMSNIIA).
Spontane mutaties komen bij HMSN I in circa 20% voor.
Door de genmutatie ontstaan afwijkingen van het axon of is de myelinisatie van het axon gestoord.
Dit leidt tot spierzwakte en sensorische stoornissen.
Afhankelijk van het type beginnen de symptomen op jonge leeftijd of juist op latere leeftijd (zie
varianten). De geslachtsverdeling is onder andere afhankelijk van het erfelijkheidspatroon.
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Varianten
Er worden verschillende HMSN-/CMT-varianten onderscheiden. Elke variant kan onderverdeeld
worden naar genetische typering. Door nieuwe wetenschappelijke bevindingen is het
classificatiesysteem voortdurend aan veranderingen onderhevig. De indeling geschiedt op basis
van pathologie, klinische verschijnselen en overerving.
- HMSN I (ook CMT 1 genoemd) is primair een stoornis in de myelinisatie. Bij dit type is bij het
EMG (elektromyografisch onderzoek) een sterke verlaging van de geleidingssnelheid (<38m/s)
te zien (Reilly 2007, Lui 2014). De eerste symptomen openbaren zich meestal vóór de
twintigjarige leeftijd, soms al voor de leeftijd van tien jaar. HMSN I erft autosomaal dominant
over, in enkele gevallen autosomaal recessief. HMSN I is het meest voorkomende type HMSN
(Reilly 2007).
- Bij HMSN II (ook CMT 2 genoemd) ligt de stoornis primair in de axonen; de geleidingssnelheid
is dan ook nauwelijks vertraagd (van Doorn 2015, Lui 2014). De beginleeftijd is iets hoger dan
11
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bij HMSN I en in sommige gevallen doen de eerste symptomen zich pas voor na het vijftigste
levensjaar. HMSN II kan naast autosomaal dominant ook autosomaal recessief overerven.
- Intermediaire en overige vormen van HMSN: Er bestaan ook verschillende intermediaire
vormen van HMSN. De geleidingssnelheid ligt tussen de 25 en 45m/s. Deze vorm wordt vaker
gevonden bij mannen met X-linked HMSN. Verder zijn er overige HMSN-typen bekend die zeer
zeldzaam zijn (Reilly 2007, Lui 2014, Corrado 2016).
Beloop
HMSN heeft, afhankelijk van het type, een langzaam tot matig progressief beloop. De klinische
variabiliteit is zeer groot, ook binnen families. Het varieert van nauwelijks klachten (10%) tot een
sterk progressief beeld, uiteindelijk leidend tot rolstoelgebondenheid (10%, bij meer ernstige
vormen soms frequenter).
De ziekte begint distaal, waarbij spierzwakte mogelijk eerder tot klachten leidt dan de sensibele
stoornissen. Hoe distaler en hoe kleiner de spier, hoe eerder deze verzwakt. Later in het beloop
ontstaan vormafwijkingen van de voet. De spierzwakte breidt zich uit naar meer proximaal
gelegen (onderbeen)spieren, mogelijk in combinatie met een verkorting van de kuitspieren. De
klachten hiervan verergeren in de loop van de tijd. Afwijkingen in de handen treden op. De
gevoelsstoornissen kunnen leiden tot verminderd (doof/slapend) of veranderd (bijvoorbeeld koud
gevoel, tintelingen of pijn) gevoel in de handen en vooral in de voeten. Bij verdere ziekteprogressie
kan in een aantal gevallen ook spierzwakte in de bovenbenen optreden. Er is geen verminderde
levensverwachting. Consulteer bij twijfel aan de diagnose altijd een neuroloog.
Diagnose
Omdat veel klachten van HMSN geleidelijk ontstaan en in het begin nog nauwelijks beperkend zijn,
duurt het vaak lang voordat de diagnose gesteld wordt. De (kinder)neuroloog stelt de diagnose op
basis van het klinische beeld (beloop, familieanamnese, lichamelijk onderzoek). De diagnose
wordt ondersteund door aanvullend onderzoek, onder andere EMG en/of echografie van de
zenuwen. Bij stoornissen in het myeline worden in het EMG sterk verlaagde geleidingssnelheden
gevonden. HMSN II (primaire stoornis van axonen) laat iets verlaagde tot normale
geleidingssnelheden zien (zie Varianten).
Algemene symptomen
De symptomen komen meestal symmetrisch voor.
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Spieren
• Spierzwakte: zwakte in de spieren van voeten, onderbenen en handen staat op de voorgrond
(Bird 2016). Dit uit zich bij kinderen in moeite met huppelen en (hard)lopen en bij volwassenen
in snel struikelen en enkels verzwikken en/of een klapvoet. Later kan dit tot uitgebreidere voeten handproblemen leiden. Bij uitbreiding naar de proximale spieren ontstaan toenemende
loopproblemen/valproblemen en soms kan dit uiteindelijk tot rolstoelgebondenheid leiden
(Corrado 2016).
• Atrofie: door verlies van zenuwvezels naar de distale spieren zullen deze atrofiëren. De
onderbenen kunnen zeer dun worden (zogenaamde “ooievaarsbenen”). In de handen is er vaak
sprake van atrofie van de duimmuis en van de intrinsieke musculatuur.
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Distale gevoelsstoornis
 Verminderde tast en verminderd gewrichtspositie gevoel: door dit verminderd gevoel in de
voeten en de onderbenen voelen mensen niet goed waar en hoe ze staan en lopen. Dit leidt
tot verminderd evenwicht en draagt zo bij aan (angst om te) vallen en zwikken (Kars 2009, van
der Linden 2010). Mensen compenseren het verminderd gewrichtspositiegevoel vaak door
extra steunname. Lopen in het donker is daarom moeilijk of niet mogelijk.
• Verminderd gevoel voor temperatuur en pijn: door dit verminderd gevoel in de voeten en de
onderbenen voelen mensen pijn door bijvoorbeeld een steentje in de schoen of contact met
warm water niet (goed). Dit kan ervoor zorgen dat er wonden ontstaan die slecht genezen.
Mensen kunnen het gevoel hebben dat temperatuur niet past bij de daadwerkelijke
temperatuur, bijvoorbeeld een koud of juist warm gevoel aan de voeten terwijl bij aanraking
de voeten niet koud of warm blijken te zijn. Ook kan spontaan pijn worden gevoeld terwijl er
geen prikkel is die pijn veroorzaakt.
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Orthopedische problemen
• Vorm-/standsafwijkingen: doordat bepaalde spiergroepen eerder uitvallen of verzwakken dan
andere spiergroepen kunnen vorm-/standsafwijkingen van voeten en handen ontstaan. Hoe
meer disbalans, hoe meer misvorming. Een snel verlies van alle spierkracht van zowel agonisten
als antagonisten gaat daarom met minder misvorming gepaard. Compensatoire mechanismes
spelen ook een rol bij het ontstaan van deformiteit.
• Voetproblemen: meest kenmerkende voetafwijking is het ontstaan van een toegenomen
plantairflexiestand van de eerste metatarsaal, de mediale bal komt dieper te liggen. Daarbij
bestaat over het algemeen een klauwstand van de hallux en van de kleine tenen. Er is meer
holling van het mediale gewelf dan van de laterale voetrand en uiteindelijk kan er sprake zijn
van een niet-corrigeerbare pronatie (diepe mediale bal) van de voorvoet. Men spreekt ook wel
van een voorvoetcavus (Corrado 2016).
De rigide diepstand van de eerste straal dwingt de achtervoet in een varusstand
(supinatiestand). Daardoor toegenomen druk wordt waargenomen onder de bal van de grote
teen en langs de laterale voetrand. Hoe meer spitsneiging, hoe meer de druk zich concentreert
onder de laterale voorzijde van de voet, plantair onder het kopje MT5. Bij afwezigheid van spits
zal de meeste druk bestaan aan de basis van de vijfde straal. Het ontstaan van een
stressfractuur aan deze metatarsaal kan hiervan een gevolg zijn.
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De supinatie(varus)stand van de achtervoet kan een gevolg zijn van de voorvoetafwijking en in
dat geval zal de voetwortel in de niet-belaste situatie soepel en corrigeerbaar zijn tot een
geheel normale stand van de achtervoet. Secundair aan de disbalans tussen de spieren
(inversiekrachten blijven langer bestaan dan de eversiekrachten) zal er ook een
varus/supinatieneiging bestaan van de achtervoet en ook de achtervoet kan zijn
corrigeerbaarheid verliezen. Zodra ook de achtervoet niet meer passief corrigeerbaar is, zal de
varusbelasting van de voet tot steeds grotere bezwaren leiden.
Secundair aan langdurige varusbelasting en multipele laterale enkelbandletsels kan ook de
enkel deformeren.

45
Een spitsstand van de enkel is geen regel bij HMSN, maar hiervan kan zeker ook sprake zijn.
Ook de spits en een eventuele mediale krachtenarm van de kuitspier (door de varusstand van
de hiel) spelen een deformiteitversterkende rol.
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Klachten komen voort uit de mate van misvorming en de mate van verlies van spierkracht en
de mate van verlies van propriocepcis. Lopen, staan, balans en schoeibaarheid worden steeds
moeizamer.
5



Handproblemen: de klauwhand is kenmerkend, maar komt niet frequent voor. Tezamen met
het krachtverlies en de gevoelsstoornissen leiden handdeformaties tot een beperkte
handfunctie. Door vormafwijkingen van de handen (klauwhand, verminderde oppositiestand
duimen) kunnen mensen minder goed een hand geven. Dit geeft sociale problemen, vooral in
functies/werk waarbij veelvuldig de hand geschud wordt (Burns 2008).

10
Andere gewrichtsproblemen
 Door de afwijkende voetstand kan overbelasting van de knieën, heupen en rug ontstaan.
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 Scoliose: bij sommige vormen van HMSN kan een kyfoscoliose voorkomen. Dit geldt voor
ongeveer 10% van de gevallen (Horacek 2007).
 Heupdysplasie: bij HMSN-patiënten komt niet-congenitale heupdysplasie frequenter voor dan
onder de gehele bevolking. De beginleeftijd is variabel; bij de ernstigere vormen ontstaan de
heupproblemen echter eerder (Chan 2006).
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Andere symptomen
 Vermoeidheid: uit een vragenlijstonderzoek onder HMSN I -patiënten bleek dat velen (ernstig)
vermoeid zijn. Mogelijk geldt dit ook voor HMSN-patiënten in het algemeen. Het lijkt erop dat
deze vermoeidheid niet alleen het gevolg is van spierzwakte. Verminderde motivatie, minder
fysieke activiteit en lagere algemene gezondheidsperceptie kunnen gevolgen zijn van de
vermoeidheid (Kalkman 2005).
 Pijn: veel mensen met HMSN ervaren pijnklachten. De pijn kan neuropathisch of biomechanisch
zijn (pijn veroorzaakt door beweging, belasting en standsafwijking van de botten ten opzichte
van elkaar) (Laura 2014, Bird 2016). Neuropathische pijn is het gevolg van een beschadiging of
ziekte van het perifere of het zenuwstelsel en kan zich uiten als een abnormale pijnervaring of
een overgevoeligheid voor prikkels die normaliter geen pijn veroorzaken. Neuropathische pijn
is het meest uitgesproken in rust en voelt vaak brandend of stekend/tintelend aan (NHG Pijn
2015). Neuropathische pijn wordt veroorzaakt door niet goed functionerende sensibele
zenuwen. Biomechanisch bepaalde pijn is vaak het meest uitgesproken tijdens staan en lopen.
Bij rust wordt de pijn minder of verdwijnt. Oorzaken van biomechanisch bepaalde pijn zijn
bijvoorbeeld een afwijkende voetstand met lokaal verhoogde druk of een verhoogde
gewrichtsbelasting
Psychosociale problematiek
 Acceptatie: uit gesprekken met HMSN-patiënten blijkt dat velen in de maatschappij te maken
krijgen met onbegrip omdat er uiterlijk niet zo veel aan de hand lijkt, maar patiënten wel
duidelijke beperkingen ervaren. Een afwijkend looppatroon en afwijkende schoenen kunnen
aanleiding geven tot pesterijen bij kinderen. Volwassenen vinden de stap naar orthopedisch
schoeisel, een orthese, een wandelstok, rollator of rolstoel vaak erg moeilijk.
 Arbeid en studeren: patiënten zullen de studie- en beroepskeuze moeten afstemmen op hun
beperkte spierkracht en beperkte energie. Van de werkgever en school wordt via verschillende
wetten wel verwacht dat zij voor de nodige aanpassingen zorgen.
14
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Aanleiding voor het maken van de richtlijn
HMSN is een zeldzaam voorkomende ziekte die een grote invloed heeft op het leven van mensen
met deze ziekte. HMSN is niet te genezen en de symptomen nemen in de loop van de tijd in ernst
toe. Vooral de beperkingen in mobiliteit worden door patiënten vaak als een groot probleem
ervaren en brengen belangrijke kosten voor de maatschappij met zich mee. De zorg is
multidisciplinair en de zorgvragen veranderen in de loop van de tijd en zijn vaak complex.
Grote praktijkvariatie
Spierziekten Nederland kreeg steeds meer vragen van leden over de operatieve mogelijkheden bij
voet-, hand- en heupproblemen. Bij navraag in de werkgroep ´Neuromusculaire ziekten´ van de
Nederlandse Vereniging voor Revalidatieartsen (VRA) bleek dat bij veel hulpverleners een gebrek
aan kennis bestaat over de behandeling bij HMSN en meer specifiek de operatieve mogelijkheden.
Dit leidt in de praktijk vaak tot een grote variatie aan medische behandelingen. Zo signaleren de
patiëntenvereniging Spierziekten Nederland en de VRA-werkgroep ´Neuromusculaire ziekten´
onder andere grote verschillen in de behandeling van de heup-, voet- en handproblematiek bij
HMSN, met alle gevolgen van dien voor de patiënt. Het beleid in operaties aan heupen, handen
en voeten wisselt van proactief tot zeer terughoudend. Ook over het type operatie bestaat geen
eenduidigheid.
Een goede richtlijn beperkt bij dergelijke zeldzame ziekten deze praktijkvariatie en zorgt ervoor
dat patiënten de juiste zorg krijgen. Richtlijnen zijn landelijk geldende, vakinhoudelijke
aanbevelingen die zorgverleners ondersteuning bieden bij de klinische besluitvorming. Juist deze
ondersteuning is bij zeldzame ziekten onontbeerlijk om te komen tot een uniform landelijk beleid
waarin de zorgverleners de patiënt de meest optimale zorg geven.
Richtlijnmodules
Voor het vaststellen van de belangrijkste onderwerpen voor de richtlijn waren de vragen van de
leden en de werkgroep HMSN het startpunt. Spierziekten Nederland en de VRArevalidatieartsenwerkgroep ´Neuromusculaire ziekten´ hebben deze besproken en stelden de
meest nijpende zorgvragen vast waarbij een grote behoefte is aan vakinhoudelijke ondersteuning
en waarbij veel praktijkvariatie gezien wordt.
Deze onderwerpen zijn vervolgens voorgelegd aan orthopedisch chirurgen met expertise op het
gebied van HMSN en aan patiëntvertegenwoordigers van Spierziekten Nederland (werkgroep
HMSN). Dit heeft geleid tot de vaststelling van de vier belangrijkste onderwerpen die in
aanmerking komen voor de ontwikkeling van richtlijnmodules over de conservatieve en
operatieve behandelingen bij voet-, hand- of heupproblemen bij mensen met HMSN.
Kosten van zorg
Het beleid in operaties aan heupen, handen en voeten wisselt van proactief tot zeer
terughoudend. Ook over het type operatie bestaat geen eenduidigheid.
Een goede richtlijn zorgt er niet alleen voor dat patiënten de juiste zorg krijgen, maar ook dat er
geen onnodige of onjuiste operaties gedaan worden die hoge kosten met zich meebrengen.
De aanleiding om een modulaire richtlijn te maken voor HMSN is dus vierledig:
- de toenemende vragen van leden over de behandeling van voet-, hand- en heupproblemen;
- de grote praktijkvariatie in operatieve behandelingen bij HMSN;
- de afwezigheid van landelijk geldende, vakinhoudelijke aanbevelingen die zorgverleners
ondersteuning bieden bij de klinische besluitvorming in conservatieve of operatieve
behandeling;
- het voorkomen van onnodige en onjuiste operaties die hoge kosten met zich meebrengen.
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Doel van de richtlijn
Het doel van de richtlijn is het beschikbaar maken van ‘evidence based’ uitgangspunten voor de
operatieve behandeling bij klachten aan de handen, voeten en heupen of beperkingen in het
dagelijks leven als gevolg van voet-, hand- of heupafwijkingen bij mensen met HMSN. Door gebrek
aan bewijs is een deel van de richtlijn ‘expert based’.
Belangrijke aandachtspunten in deze richtlijn zijn:
- het ontwikkelen van een algoritme dat op basis van de indicatie (vorm en functie van de voet)
de meest geschikte behandeling (conservatief of chirurgisch) voorstelt en daarbij aangeeft wat
het te verwachten resultaat is;
- het ontwikkelen van een algoritme dat op basis van de indicatie (functionele mogelijkheden
van de handen) de meest geschikte behandeling (conservatief of chirurgisch) voorstelt en
daarbij aangeeft wat het te verwachten resultaat is;
- het ontwikkelen van een algoritme voor de meest geschikte diagnostiek en behandeling van de
heupproblematiek waarin wordt aangegeven wat het te verwachten resultaat is.
Afbakening van de richtlijn
Deze richtlijn is van toepassing op kinderen en volwassen patiënten met HMSN.
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Beoogde gebruikers van de richtlijn
Deze richtlijn is geschreven voor de leden van onderstaande wetenschappelijke verenigingen die
betrokken zijn bij de behandeling van volwassenen en kinderen met HMSN:
- Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA)
- Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC)
- Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
- Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN).
Daarnaast zijn delen van de richtlijn bruikbaar voor leden van de beroepsverenigingen:
- Ergotherapie Nederland (EN)
- Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).
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Hoofdstuk 2 Methode richtlijnontwikkeling
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Geldigheid
Uiterlijk in 2022 bepaalt Spierziekten Nederland in samenwerking met de Nederlandse Vereniging
van Revalidatieartsen of deze richtlijn nog actueel is. Zo nodig wordt een nieuwe werkgroep
geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen
indien nieuwe ontwikkelingen aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.
Spierziekten Nederland en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen zijn als houder van
deze richtlijn de eerstverantwoordelijken voor de actualiteit van deze richtlijn. De andere aan deze
richtlijn deelnemende wetenschappelijke verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de
verantwoordelijkheid en informeren de eerstverantwoordelijken over relevante ontwikkelingen
binnen hun vakgebied.
Algemene gegevens
De richtlijnontwikkeling is door Spierziekten Nederland ontwikkeld (projectleiding) en
ondersteund door de afdeling Research van de Sint Maartenskliniek te Nijmegen.
Samenstelling werkgroep
Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2014 een multidisciplinaire werkgroep ingesteld,
bestaande uit vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die betrokken zijn bij de
behandeling van patiënten met HMSN, een medewerker van de patiëntenvereniging Spierziekten
Nederland en ervaringsdeskundigen van de diagnosewerkgroep erfelijke polyneuropathieën
(Spierziekten Nederland). De werkgroepleden met medisch specialistische achtergrond zijn door
hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname. De werkgroep werkte gedurende drie
jaar aan de totstandkoming van de richtlijn en is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze
richtlijn.
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Belangenverklaringen
De werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste vijf jaar een (financieel ondersteunde) betrekking onderhielden met commerciële
bedrijven, organisaties of instellingen die in verband staan met het onderwerp van de richtlijn. Ook is navraag gedaan naar persoonlijke financiële
belangen, belangen door persoonlijke relaties, belangen door middel van reputatiemanagement, belangen vanwege extern gefinancierd onderzoek en
belangen door kennisvalorisatie. De belangenverklaringen zijn op te vragen bij het secretariaat van Spierziekten Nederland. Een overzicht vindt u
hieronder.
Werkgroeplid Functie

Nevenfuncties

Meeteren, J.
van

Revalidatiearts, Rijndam rve
Erasmus MC

Wetzelaer,
W.

Revalidatiearts 0,8 fte,
medisch manager 0,2 fte,
Adelante locatie Viecuri
Methodoloog, Sint
Maartenskliniek Nijmegen
Revalidatiearts, Sint
Maartenskliniek Nijmegen
Revalidatiearts, Rijndam rve
Erasmus MC, medisch
adviseur werkgroep erfelijke
polyneuropathieën van
Spierziekten Nederland

Behoudens bestuurlijke functies binnen
wetenschappelijke vereniging en lid van Medische
Adviesraad van de ADCA vereniging geen
nevenwerkzaamheden; alles onbetaald
Revalidatiearts, loondienst. Poliklinische
patiëntenzorg vooral gericht op NMA en spasticiteit.
Medisch Manager.
-

Hofstad, C.
Altmann, V.
Janssen,
W.G.M.

Kleijn, M.
Louwerens,
J.W.K.

Theuvenet,
W.J.

Persoonlijke Persoonlijke Reputatie financiële
relaties
management
belangen
geen
Geen
Geen

Extern
KennisOverige
gefinancierd valorisatie belangen
onderzoek
Geen
Geen
Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

UEMS PRM Delegate, National Manager en
Treasurer, lid Concilium VRA, alles onbetaald.

Geen

Geen

Geen

Geen

Secretaris werkgroep
erfelijke polyneuropathieën
Orthopedisch chirurg, Sint
Maartenskliniek Nijmegen

Geen

Geen

Geen

Medisch adviseur Geen
werkgroep
erfelijke
polyneuropathieën
van Spierziekten
Nederland
Geen
Geen

Geen

Geen

Consulent voor de firma DePuy Synthes van Johnson Geen
& Jonhson. Geen belangenverstrengeling.

Geen

Geen

Geen

Plastische, reconstructief en
handchirurg, Gelre
ziekenhuizen locatie
Apeldoorn

Leproloog. Consultant voor The Leprosy Mission
International, Lepra Stichting. Onbetaald. Er zijn
geen relaties en belangen die de inbreng kunnen
beïnvloeden.

Geen

Medisch adviseur Geen
werkgroep
erfelijke
polyneuropathieën
van Spierziekten
Nederland
Geen
Geen

Geen

Geen
andere
belangen.

Geen
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Schuurman,
A.H.

Plastisch chirurg, UMC
Utrecht

Linden, M.
van der
Vos, I.

Keijsers, N.

Haneveer, M.

ten Ham,
A.M.
Van Esch, C.

Parttime handchirurg The Hand Clinic Amsterdam,
betaald. Parttime medisch expertises handchirurgie,
betaald.

Geen

Geen

Lid adviesraad
EDS-vereniging

Geen

geen

Geen

Eigendom
patent
DRUJ
prothese
(patent
inmiddels
verlopen)
Geen

Patiëntenvertegenwoordiger -

Geen

Geen

Geen

Projectleider Spierziekten
Nederland voor de richtlijn.
Medewerker Spierziekten
Nederland
Methodoloog (senior
onderzoeker Sint
Maartenskliniek)
Poliklinisch coördinator
Gipskamers / Pijnbestrijding
/ Anesthesie
Orthopedisch chirurg, Sint
Maartenskliniek Nijmegen
Projectleider Spierziekten
Nederland

-

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

-

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Productspecialist BSN
Lid Adviesraad BSN
Lid Visitatiecommissie VGN.
Adviseur bij osteogenis imperfecta-vereniging,
onbetaald.
European Neuromuscular Centre (ENMC)
workshopmedewerker.

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen

Geen
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Inbreng patiëntenperspectief
Spierziekten Nederland kreeg steeds meer vragen van leden over de operatieve mogelijkheden bij
voet-, hand- en heupproblemen. De werkgroep erfelijke polyneuropathieën hoorde van leden veel
verschillen over het soort operatie en het moment van opereren en maakte zich hierover zorgen.
Bij navraag in de werkgroep ´Neuromusculaire ziekten´ van de Nederlandse Vereniging voor
Revalidatieartsen (VRA) bleek dat bij veel hulpverleners een gebrek aan kennis bestaat over de
behandeling bij HMSN en met name de operatieve mogelijkheden. De VRA-werkgroep
´Neuromusculaire ziekten´ heeft de grote verschillen in de behandeling van heup-, voet- en
handproblematiek bij HMSN globaal in kaart gebracht en knelpunten geformuleerd. Deze zijn
voorgelegd aan de patiëntvertegenwoordigers uit de werkgroep erfelijke polyneuropathieën van
Spierziekten Nederland. Dit heeft geleid tot de vaststelling van de vier belangrijkste onderwerpen
die in aanmerking komen voor de ontwikkeling van richtlijnmodules.
Samenwerkingsverband KIDZ
Spierziekten Nederland is onderdeel van het samenwerkingsverband KIDZ (Kwaliteit, Inzicht en
Doelmatigheid in de medisch-specialistische Zorg), een programma, gecoördineerd door de
Patiëntenfederatie NPCF. In dit programma is de methodiek van richtlijnontwikkeling vanuit
patiëntenperspectief een belangrijk onderdeel. Er is gezamenlijk een website ontwikkeld die
patiëntvertegenwoordigers helpt bij het ontwikkelen van kwaliteitsstandaarden. In de loop van
het traject is dan ook gebruikgemaakt van de door KIDZ ontwikkelde website
toolkidz.patientenfederatie.nl.
Afgevaardigden patiëntenvereniging
Bij de ontwikkeling van de richtlijnmodules zijn drie afgevaardigden van de patiëntenvereniging
Spierziekten Nederland betrokken als lid van de werkgroep. Op belangrijke momenten gedurende
de ontwikkeling van de richtlijn is advies gevraagd aan de diagnosewerkgroep erfelijke
polyneuropathieën van Spierziekten Nederland. De conceptrichtlijn is in een focusgroep
bijeenkomst voorgelegd aan meerdere patiënten die geopereerd zijn of gaan worden aan de
voeten, handen of heup.
Door deze ervaringsdeskundigen is een aantal voorstellen gedaan ter aanvulling van de
concepttekst. Ook zijn er tips voorgelegd over hoe de patiëntenversie verder in te vullen.
Implementatie
In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de implementatie
van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen. Daarbij is uitdrukkelijk
gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk kunnen bevorderen of
belemmeren. Het implementatieplan is te vinden als Bijlage 1.
Werkwijze
Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen volgens het rapport ‘Medisch Specialistische
Richtlijnen 2.0’ van de adviescommissie Richtlijnen van de Raad Kwaliteit
(www.kwaliteitskoepel.nl).

21

5

10

Knelpuntenanalyse
Voor het vaststellen van de belangrijkste onderwerpen voor de richtlijn waren de vragen en
onduidelijkheden van de leden en de werkgroep erfelijke polyneuropathieën het startpunt. Twee
leden van de werkgroep erfelijke polyneuropathieën hebben deze knelpunten besproken met de
VRA-werkgroep ’Neuromusculaire ziekten’. Zij hebben samen de meest nijpende zorgvragen
vastgesteld waarbij een grote behoefte is aan vakinhoudelijke ondersteuning en waarbij veel
praktijkvariatie gezien wordt.
Deze onderwerpen zijn vervolgens voorgelegd aan orthopedisch chirurgen met expertise op het
gebied van HMSN en daarna nogmaals aan de patiëntvertegenwoordigers van Spierziekten
Nederland (werkgroep erfelijke polyneuropathieën). Dit heeft geleid tot de vaststelling van de vier
belangrijkste onderwerpen die in aanmerking komen voor de ontwikkeling van richtlijn, over de
conservatieve en operatieve behandelingen bij voet-, hand- of heupproblemen bij mensen met
HMSN.

15

Uitgangsvragen en uitkomstmaten
Op basis van de uitkomsten van de knelpuntenanalyse zijn door de voorzitter en de adviseur
conceptuitgangsvragen opgesteld. Deze zijn met de werkgroep besproken waarna de werkgroep
de definitieve uitgangsvragen heeft vastgesteld.

20

Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur
Allereerst is een uitgebreid onderzoek gedaan naar alle bestaande richtlijnen voor de chirurgische
behandeling van HMSN-patiënten in internationale databanken. Er zijn geen bestaande richtlijnen
of uitgebreide literatuuronderzoeken gevonden over operatieve behandelingen bij HMSNpatiënten.
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Er werd voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen gezocht naar
gepubliceerde wetenschappelijke studies in de volgende elektronische databases Cochrane
Central Register of Controlled Trials (CENTRAL), PEDro Physiotherapy Evidence Database, CINAHL
EBSCO,MEDLINE (OVID). Ook werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de
literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen. In eerste instantie werd gezocht naar studies met
de hoogste mate van bewijs. De werkgroepleden selecteerden de via de zoekactie gevonden
artikelen op basis van vooraf opgestelde selectiecriteria. De geselecteerde artikelen werden
gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De databases waarin is gezocht, de zoekactie of
gebruikte trefwoorden van de zoekactie en de gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden in het
hoofdstuk van de betreffende hoofdvraag.
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Kwaliteitsbeoordeling individuele studies
Individuele studies werden systematisch beoordeeld op basis van vooraf opgestelde
methodologische kwaliteitscriteria om zo de kans op vertekende studieresultaten (bias) te kunnen
inschatten. Deze beoordelingen staan vermeld in ieder hoofdstuk bij de conclusietabellen.

45

Samenvatten van de literatuur
De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk
weergegeven in evidencetabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden
beschreven in de samenvatting van de literatuur.
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Wetenschappelijke onderbouwing
De richtlijn is zo veel mogelijk gebaseerd op bewijs uit gepubliceerd wetenschappelijk onderzoek.
Relevante artikelen werden gezocht door het verrichten van systematische zoekacties. In de
databases Medline (OVID, 1946-2016), CENTRAL (1999-2016), PEDRO (1929-2016) en CINAHL
(1976-2016) is tot en met februari 2016 met relevante zoektermen gezocht per hoofdstuk. Een
uitdraai van de zoekacties is per hoofdstuk weergegeven.
De geselecteerde artikelen zijn vervolgens op titel en abstract door minimaal twee
werkgroepleden afzonderlijk beoordeeld. De criteria van de selectieprocedure staan per
hoofdstuk beschreven. Vervolgens werden de geselecteerde artikelen in hun geheel opgevraagd
en door de werkgroepleden beoordeeld op kwaliteit van het onderzoek en gegradeerd naar mate
van bewijs.
De beoordeling van de verschillende artikelen vindt u in de verschillende teksten terug onder het
kopje Samenvatting literatuur. Het wetenschappelijk bewijs is vervolgens kort samengevat in een
conclusie. De belangrijkste literatuur waarop deze conclusie is gebaseerd, staat, inclusief de mate
van bewijs, bij de conclusie vermeld. Voor het komen tot een aanbeveling zijn er naast het
wetenschappelijk bewijs nog andere aspecten van belang, bijvoorbeeld: patiëntenvoorkeuren,
kosten, beschikbaarheid (in verschillende echelons) en organisatorische aspecten. Deze aspecten
worden vermeld onder het kopje Overige overwegingen. De aanbeveling is het resultaat van het
beschikbare bewijs en de overige overwegingen.
Voor artikelen over interventie (preventie of therapie)
A1 systematische reviews die ten minste enkele onderzoeken van A2-niveau bevatten,
waarbij de resultaten van afzonderlijke onderzoeken consistent zijn;
A2 gerandomiseerd vergelijkend klinisch onderzoek van goede kwaliteit (gerandomiseerde,
dubbelblind gecontroleerde ‘trials’) van voldoende omvang en consistentie;
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B

gerandomiseerde klinische ‘trials’ van matige kwaliteit of onvoldoende omvang of ander
vergelijkend onderzoek (niet-gerandomiseerd, vergelijkend cohortonderzoek,
patiëntcontroleonderzoek);

C
D

niet-vergelijkend onderzoek;
mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden.

Voor artikelen over diagnostiek
A1 onderzoek naar de effecten van diagnostiek op klinische uitkomsten bij een prospectief
gevolgde goed gedefinieerde patiëntengroep met een van tevoren gedefinieerd beleid op
grond van de te onderzoeken testuitslagen, of besliskundig onderzoek naar de effecten
van diagnostiek op klinische uitkomsten, waarbij resultaten van onderzoek van A2niveau als basis worden gebruikt en voldoende rekening wordt gehouden met onderlinge
afhankelijkheid van diagnostische testen;
A2

onderzoek ten opzichte van een referentietest, waarbij van tevoren criteria zijn
gedefinieerd voor de te onderzoeken test en voor een referentietest, met een goede
beschrijving van de test en de onderzochte klinische populatie; het moet een voldoende
grote serie van opeenvolgende patiënten betreffen, er moet gebruikgemaakt zijn van
23

tevoren gedefinieerde afkapwaarden en de resultaten van de test en de ‘gouden
standaard’ moeten onafhankelijk zijn beoordeeld. Bij situaties waarbij multipele
diagnostische testen een rol spelen, is er in principe een onderlinge afhankelijkheid en
dient de analyse hierop te zijn aangepast, bijvoorbeeld met logistische regressie;
B

vergelijking met een referentietest, beschrijving van de onderzochte test en populatie,
maar niet de kenmerken die verder onder niveau A staan genoemd;

C

niet-vergelijkend onderzoek;

D

mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden.

Niveau van bewijs van de conclusies
1 één systematische review (A1) of ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde
onderzoeken van niveau A1 of A2;
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ten minste twee onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken van niveau B;

3

één onderzoek van niveau A2 of B of één of meerdere onderzoeken van niveau C;

4

mening van deskundigen, bijvoorbeeld de werkgroepleden.

Formuleren van de conclusies
De conclusie verwijst niet naar één of meer artikelen, maar wordt getrokken op basis van alle
studies samen (‘body of evidence’). Hierbij maakten de werkgroepleden de balans op van elke
interventie. Bij het opmaken van de balans werden de gunstige en ongunstige effecten voor de
patiënt afgewogen.
Overwegingen
Voor een aanbeveling zijn naast het wetenschappelijke bewijs ook andere aspecten belangrijk
zoals de expertise van de werkgroepleden, patiëntenvoorkeuren, kosten, beschikbaarheid van
voorzieningen of organisatorische zaken. Deze aspecten worden, voor zover geen onderdeel van
de literatuursamenvatting, vermeld onder het kopje Overwegingen. Omdat er voor HMSN geen
literatuur is gevonden met een hoge mate van bewijs, is een deel van de overwegingen gebaseerd
op meningen van de experts.
Formuleren van aanbevelingen
De aanbevelingen geven een antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op het best
beschikbare wetenschappelijke bewijs en de belangrijkste overwegingen. De kracht van het
wetenschappelijk bewijs en het gewicht dat door de werkgroep wordt toegekend aan de
overwegingen bepalen samen de sterkte van de aanbeveling.
Randvoorwaarden (organisatie van zorg)
In de knelpuntenanalyse en bij de ontwikkeling van de richtlijn is expliciet rekening gehouden met
de organisatie van zorg: alle aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor het verlenen van zorg (zoals
coördinatie, communicatie, [financiële] middelen, menskracht en infrastructuur).
Randvoorwaarden die relevant zijn voor het beantwoorden van een specifieke uitgangsvraag
maken onderdeel uit van de overwegingen bij de bewuste uitgangsvraag.
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Kennislacunes
Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek waarvan de
resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke uitgangsvraag is door de
werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk onderzoek gewenst is.
Commentaar- en autorisatiefase
De conceptrichtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen voorgelegd voor
commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de werkgroep. Naar
aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijn aangepast en definitief vastgesteld door
de werkgroep. De definitieve richtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen
voorgelegd voor autorisatie en door hen geautoriseerd.
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Hoofdstuk 3 Operaties aan de voeten
Centrale vraag: Wanneer zijn operaties aan de voeten geïndiceerd bij een patiënt met HMSN?
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In hoeverre heeft het stadium van HMSN invloed op de besluitvorming?
In hoeverre heeft leeftijd (of een groeiend skelet) invloed op de besluitvorming?
Welke onderzoeken moeten er worden verricht voor al dan niet tot een chirurgische
procedure wordt besloten?
Wat mag de patiënt verwachten wat betreft de klachten en het functioneren na de
operatie?
Moet de orthopedisch chirurg over specifieke kennis en ervaring beschikken voor het
uitvoeren van de operaties aan de voeten bij HMSN?

Inleiding
Voetklachten komen veel voor bij mensen met HMSN en leveren een belangrijke bijdrage aan
beperkingen die zij ervaren (Reilly 2017, Pareyson 2009). Door een voetoperatie wordt in principe
een biomechanische verandering aangebracht in de voet. Het is aannemelijk dat bij HMSN alleen
biomechanisch veroorzaakte problemen door een operatie kunnen worden aangepakt. Bij
mensen met HMSN kunnen vermindering of toename van passieve beweeglijkheid (range of
motion) van de gewrichten van de enkel en voet, verandering van voetvorm/deformiteit van de
voet en vermindering van kracht en sensibiliteit vanuit biomechanisch oogpunt klachten en
problemen veroorzaken (Reilly 2017). In tabel 1 staan de meest voorkomende voetproblemen bij
mensen met HMSN en de biomechanische component(en) die kunnen bijdragen aan deze
klachten.
Definitie voor biomechanische component(en): Afwijkingen in de (passieve) mobiliteit of stabiliteit
van de gewrichten, de spierkracht of de anatomische vorm van de voet en enkel.
Klacht
Pijn (aan de voet)
Drukplekken (aan de
voet)
Instabiliteit tijdens
staan en lopen
Struikelen
Vallen
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Component (de bijdragende componenten staan per klacht in
volgorde van belangrijkheid)
Voetvorm; passieve beweeglijkheid van de gewrichten
Voetvorm; passieve beweeglijkheid van de gewrichten; sensibiliteit
Voetvorm; passieve beweeglijkheid van de gewrichten; sensibiliteit;
kracht
Voetvorm; sensibiliteit, kracht
Voetvorm; passieve beweeglijkheid van de gewrichten; sensibiliteit;
kracht
Voetvorm

Geen draagbare
schoenen
Beperkte loopafstand
Voetvorm; sensibiliteit; kracht
Tabel 1. Veelvoorkomende voetklachten bij mensen met HMSN en de biomechanische
componenten die direct bijdragen aan deze klachten.
NB Indirecte klachten zijn niet beschreven in deze tabel.

De biomechanische componenten die bijdragen aan de klachten kunnen worden verbeterd door
verschillende chirurgische procedures. Globaal kunnen de chirurgische procedures worden
ingedeeld in operaties van weke delen (peestransposities en tenotomieën), gewrichten
(capsulotomie en artrodese) en de botten (osteotomieën).
De specifieke operatietechnieken per categorie worden beschreven in appendix 1, hoofdstuk 3.
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Zoeken en selecteren
Om de hoofdvraag en de subvragen te kunnen beantwoorden, is er een systematische
literatuuranalyse verricht.
In de databases Medline (OVID, 1946-2016), CENTRAL (1999-2016), PEDRO (1929-2016) en
CINAHL (1976-2016) is tot en met februari 2016 met relevante zoektermen gezocht naar indicaties
voor operaties bij patiënten met HMSN. De zoekverantwoording is weergegeven aan het einde
van dit hoofdstuk. De literatuurzoekactie leverde 404 treffers op.
Een geselecteerd aantal leden van de werkgroep includeerde de titels en/of abstracts van deze
404 treffers op grond van de volgende selectiecriteria:
 RCT’s of ander vergelijkend onderzoek, cohortonderzoek;
 het onderzoek werd uitgevoerd bij HMSN-patiënten;
 er werd in de studie onderzoek gedaan naar één of meerdere operatieve behandelingen aan
de voet;
 de beschreven uitkomstmaat in de studie is een biomechanische (range of motion,
voetdrukmeting) of functionele uitkomstmaat (bijvoorbeeld loopsnelheid, -afstand of
-kwaliteit) of een uitkomstmaat op het gebied van kwaliteit van leven of algehele gezondheid
of vragenlijsten.
Studies werden geëxcludeerd als ze niet voldeden aan bovengenoemde criteria bijvoorbeeld casereports, proefdieronderzoek of een opsomming van chirurgische technieken of symptomen
zonder dat een vergelijkende studie was verricht.
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 45 studies voorgeselecteerd. Na
raadpleging van de volledige tekst werden vervolgens 31 studies definitief geëxcludeerd (zie
exclusietabel) en 14 studies geïncludeerd.
Samenvatting literatuur
Alle studies zijn maximaal C-levelstudies waardoor de conclusie niet hoger is dan level 3 (zie
paragraaf evidencetabel hoofdstuk 3 voor uitleg bewijskracht studies). De overgrote meerderheid
van de studies is retrospectief en de selectie van patiënten is niet beschreven. Vermoedelijk
betreft het “caseseries” of “convenience samples”. Het grote manco is dat er vaak een slechte
omschrijving was van hoe de vorm en functie van de voet waren voor de operatie en/of wat de
indicatie voor het uitvoeren van de operatie was. Ook werden vaak meerdere chirurgische
procedures in één operatie gecombineerd en werd niet beschreven wat de indicatie per procedure
was. Er bestaat geen gestandaardiseerde methode (en zeker geen gevalideerde methode) om
vorm en functie van de voet in kaart te brengen. Vergelijk van een situatie voor de operatie met
de situatie na operatie berust op klinische beschrijvingen, niet-gevalideerde classificaties, nietgevalideerde vragenlijsten en/of radiologisch onderzoek. Het gebruik van steeds andere
parameters maakt vergelijk tussen de studies onmogelijk. In de studies waar dezelfde
uitkomstparameter wordt gebruikt, is een mogelijk verschil in uitgangssituatie een bron voor bias.
Verschillen in de wijze waarop en deskundigheid waarmee de chirurgische procedures in de
verschillende instituten in de loop der jaren zijn uitgevoerd, vormen ook een mogelijke bron voor
bias.
3.1

In hoeverre heeft het stadium van HMSN invloed op de besluitvorming?

Inleiding
In dit hoofdstuk willen we onderzoeken of er een stadiëring beschreven wordt bij HMSN en of
deze van invloed is op de besluitvorming bij het wel of niet opereren. Als er een stadiëring wordt
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beschreven, kan bovendien worden nagegaan welke chirurgische procedure wordt aanbevolen
per stadium van de ziekte.
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Zoeken en selecteren
Van de veertien artikelen die werden geselecteerd op basis van het abstract bleken er vijf studies
geschikt voor de wetenschappelijke onderbouwing van deze vraag (Santavirta 1993, Roper 1989,
Miller 1982, Wetmore 1989, Leeuwensteijn 2010). Hoewel van geen van deze vijf studies het
specifieke doel was te kijken of de stadiëring van HMSN van invloed was op de keuze van de
operatieve behandeling, kon er informatie uit de studies worden gedestilleerd over verschillende
fases waarin HMSN-patiënten zich bevinden voor een bepaalde operatieve ingreep.
Naast deze vijf studies waren er nog drie review- en overviewartikelen die ingingen op deze vraag
(Yagerman 2012, Roy 2001, Barton 2013).
Samenvatting literatuur
In geen van de geselecteerde artikelen werd specifiek een stadiëring van HMSN beschreven. Wel
werden (biomechanische) componenten benoemd en een subjectief beschreven snelheid van
verandering van deze componenten die mee werden gewogen in de besluitvorming voor een
operatie. Verschillende studies relateerden de indicatie voor specifieke chirurgische procedures
aan afwijkingen die op een bepaald moment in de tijd werden gevonden en niet aan de progressie
van deze afwijkingen. Roper (1989) gaf aan dat, bij voorkeur voordat er ernstige
voetvormafwijkingen zijn, al gekozen zou moeten worden voor wekedelenchirurgie. Miller (1982)
onderzocht een posticus transfer (transfer van de pees van de m. tibialis posterior) bij vijf HMSNpatiënten met indicatie een gesupineerde voet met varus- of equinovarusmisvorming. Hij
concludeerde dat een posticus transfer alleen uitgevoerd zou moeten worden als het onderdeel
is van een behandelplan met toekomstige fusies.
Als indicatie voor fusies werd genoemd een voetmisvorming die problemen met wandelen en het
dragen van schoenen veroorzaakt (Santavirta 1993). Een triple artrodese zou alleen overwogen
moeten worden bij patiënten met een zeer ernstige paresen en voetvormafwijkingen (Wetmore
1989). Leeuwenstein (2010) geeft als indicaties voor een chirurgische procedure in het algemeen
het niet accepteren van conservatieve behandeling, toenemende klachten en progressieve
cavovarusvoetdeformiteit.
Conclusies
In hoeverre heeft het stadium van HMSN invloed op de besluitvorming?
Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

Wekedelenchirurgie zou al in een vroege fase en voor het ontstaan van ernstige deformiteiten
uitgevoerd moeten worden, alhoewel dit soort ingrepen zelfs bij oudere patiënten met ernstige
misvormingen soms goede resultaten oplevert.
Roper, 1989
Een peestranspositie van de tibialis posterior zou alleen uitgevoerd moeten worden als
onderdeel van een behandeling waarin toekomstige fusie nog mogelijk is.
Miller, 1982
Progressieve misvormingen van de voet die invloed hebben op het lopen en pasvorm van de
schoen en brace zijn een indicatie voor primaire fusie.
Santavirta, 1993
Een triple arthrodese zou alleen moeten worden uitgevoerd bij patiënten met ernstige
deformiteiten, ernstige pijnklachten, zeer ernstige paresen van de voet en cavovarusstand van
de achtervoet. Een triple arthrodese is alleen geschikt voor patiënten die postoperatief blijvend
gebruik van een orthese kunnen accepteren.
Wetmore, 1989
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Indicaties om voor een chirurgische procedure te kiezen, zijn het niet accepteren van
conservatieve behandeling, toenemende klachten en progressieve cavovarusvoetdeformiteit.
Leeuwensteijn, 2010

Overwegingen
De geselecteerde literatuur is beperkt bruikbaar om een onderbouwd antwoord te geven op de
gestelde vraag. Een stagering van HMSN wordt in geen van de studies beschreven maar zou
ondersteunend kunnen zijn voor het besluit om al dan niet te opereren en welke chirurgische
technieken het beste kunnen worden toegepast. Er zijn enkele voorbeelden van stagering van
HMSN uit de literatuur (Vinci 2006) maar alle zijn ‘expert opinion based’ en er bestaat geen
consensus over welke stagering de voorkeur heeft.
In de literatuur over voetoperaties zijn biomechanische afwijkingen op één punt in de tijd
beschreven. Vervolgens zijn verschillende chirurgische procedures geëvalueerd waarbij de
indicatie beperkt of niet wordt beschreven. Bovendien worden combinaties van verschillende
chirurgische procedures toegepast waardoor niet duidelijk is welke biomechanische afwijking de
indicatie was voor iedere afzonderlijke procedure.
Naast de zes studies gingen er nog drie review-/overviewartikelen (Yagerman 2012, Roy 2001,
Barton 2013) in op de vraag in welk stadium van HMSN moet worden geopereerd. Alle
reviewstudies gaven informatie over wanneer in het algemeen een operatie geïndiceerd zou zijn.
Yagerman (2012) gaf aan dat een operatie overwogen zou moeten worden bij duidelijke
progressie van de standsverandering van de voet, met toename van symptomen. Roy verklaarde
dat de behandeling afhangt van leeftijd, (passieve) corrigeerbaarheid van de voet en de mate van
disbalans in de spieren. Barton benadrukte een individuele benadering voor het bepalen van een
chirurgische procedure.
Categorisering van voetafwijkingen
Op basis van expert opinion van de werkgroep is een indeling in categorieën opgesteld. Daarbij
wordt de stand van de achtervoet, die al dan niet corrigeerbaar is, en de relatie van de stand van
de achtervoet met de voorvoet gezien als de basis. De categorieën zijn echter geen stadia die
achtereenvolgens worden doorlopen door elke individuele patiënt.
Indeling in stand van de voet:
A. normale voet;
B. diepstand eerste straal met soepele, passief gemakkelijk in neutraal te brengen achtervoet,
milde cavovarusvoet. Voornamelijk voorvoetmisvorming;
C. diepstand eerste straal met passief nog wel corrigeerbare maar niet meer soepele achtervoet
en een meer uitgesproken cavovarusvoet;
D. diepstand eerste straal met een niet-corrigeerbare cavovarus(achter)voet;
E. volledig slappe voet, eerder een pes planus (platvoet, vluchtvalgus) dan een pes cavus of
cavovarus. Er is meestal een volledige paralyse van alle spieren in het onderbeen en soms ook
zwakte in de bovenbenen. De sensibiliteit is meestal ernstig gestoord. Dit ontstaat vaak direct
na A bij snel progressieve HMSN.
De categorieën C tot en met E kunnen vervolgens elk verder nader worden gespecificeerd aan de
hand van mogelijke additionele afwijkingen:
- met of zonder cavusstand van de middenvoet
- adductie van de middenvoet en de voorvoet;
- toegenomen steilstand calcaneus (calcaneal pitch);
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- met of zonder verkorte kuit(spier);
- met of zonder problemen (instabiliteit / artrose/ beperkte passieve range of motion) in het
bovenste spronggewricht;
- ernst en topografie sensibiliteitsproblemen;
- krachtverlies van de spieren van het onderbeen en het bovenbeen, ook meer proximaal;
- afwijkingen in de gewrichten op knie- en heupniveau (zie hoofdstuk 6);
- afwijkende stand en passieve range of motion van de tenen.
Voor de overweging of een peestranspositie zinvol is, dient de kracht van de spieren in de
voeten/onderbenen te worden beoordeeld. Voor het besluit voor een artrodese van het bovenste
spronggewricht is de kracht van de quadriceps van belang, omdat de kracht op de knie die door
de quadriceps moet worden opgevangen groter is na enkel-artrodese.
Dit resulteert in een overzichtelijk aantal categorieën waarbij de additionele kenmerken de
mogelijkheid bieden om de grote variatie van HMSN-voetafwijkingen preciezer te beschrijven.
Voor zover beschreven, worden deze componenten ook in de literatuur als belangrijk beschouwd
bij het bepalen van de indicatie voor een operatie (Roy 2001, Beals 2008, Wicart 2012, Yagerman
2012, Barton 2013, Rosenbaum 2014).
Deze componenten moeten in de tijd vervolgd worden en afgezet worden tegen mate van
progressie, leeftijd en de ernst van de klachten.
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De hulpvraag van de patiënt en daaraan gerelateerd de verwachtingen van een behandeling
spelen een belangrijke rol in de besluitvorming. De hulpvraag is altijd leidend in de keuze of en
welk type chirurgische procedure zal worden uitgevoerd. In paragraaf 3.4 wordt verder ingegaan
op wat een patiënt kan verwachten van een chirurgische procedure.
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Aanbevelingen 3.1
Volg de biomechanische componenten van de voet (zie tabel 1) in de tijd om de mate van
progressie na te kunnen gaan en de juiste behandeling (conservatief en operatief) te bepalen.
Volg de tabellen in appendix 1 om voor de drie verschillende functiestoornissen (voetvorm,
sensibiliteit, kracht) en de stoornissen in de passieve beweeglijkheid van de voet te bepalen
welke chirurgische procedure het meest geschikt is.
Bekijk gedurende het beloop van HMSN of een chirurgische procedure geïndiceerd is. De
combinatie van stoornissen van functie, vorm en passieve beweeglijkheid bepaalt wat de meest
geschikte samenstelling van chirurgische procedures is. Afhankelijk van het te verwachten
resultaat van de operatie kan in overleg met de patiënt besloten worden of een ingreep
inderdaad wordt uitgevoerd.
30
Overweeg bij een peestranspositie van een sterke spier (MRC4-5) deze pees te gebruiken om bij
te dragen aan een actieve beweging in een gewenste richting. Een pees van een zwakke spier
(MRC 1-3) kan alleen gebruikt worden om de passieve range in een niet-gewenste richting te
beperken door de transpositie (tenodese-effect).
Maak bij peestransposities bij voorkeur gebruik van die chirurgische techniek waarbij de
aanhechting van een spier naar de aanhechting van een andere spier gaat.
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In de indicatiestelling moeten naast de voetvorm, de passieve beweeglijkheid, de sensibiliteit en
de kracht van de spieren in het onderbeen (stoornisniveau) ook de klachten van de patiënt en het
niveau van functioneren voor een operatie en het te verwachten niveau van functioneren na een
operatie worden meegenomen.
Houd rekening met proximale zwakte die bij sommige vormen van HMSN en met eventuele
afwijkingen in de gewrichten op knie- en heup niveau. Met name heupdysplasie heeft een
verhoogde incidentie bij patiënten met HMSN. Zie hoofdstuk 6, Heupdysplasie.
3.2
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In hoeverre heeft leeftijd (of een groeiend skelet) invloed op de besluitvorming?

Inleiding
Afhankelijk van het type HMSN beginnen de symptomen op jonge leeftijd of juist op latere leeftijd
(zie varianten in hoofdstuk 1). Het voetskelet is op jongere leeftijd uitgegroeid dan de rest van het
skelet (dus op een jongere leeftijd dan het bereiken van de volwassen lichaamslengte). Het
voetskelet is bij meisjes uitgegroeid rond het twaalfde levensjaar en bij jongens rond het zestiende
levensjaar (Whitaker 2002). In dit hoofdstuk willen we onderzoeken of bij kinderen met een nog
niet uitgegroeid voetskelet een chirurgische procedure wellicht een ander effect heeft dan bij een
volgroeid voetskelet en of dit van invloed is op de besluitvorming voor een chirurgische procedure.
Zoeken en selecteren
Van de veertien artikelen die werden geselecteerd op basis van het abstract bleken er vier studies
geschikt voor de wetenschappelijke onderbouwing van deze vraag (Karlholm 1968, Roper 1989,
Napiontek 2015, Saltzman 1999). Hoewel van geen van deze vier studies het specifieke doel was
te kijken of de leeftijd van de HMSN-patiënt van invloed was op de keuze van een chirurgische
procedure, kon er informatie uit de studies worden gedestilleerd over leeftijdsfases van HMSNpatiënten en de keuze voor een bepaalde chirurgische procedure.
Samenvatting literatuur
Verschillende studies vermeldden dat chirurgische procedures wellicht nadelig zou zijn voor jonge
kinderen. Dit betrof dan vooral fusies en peestransposities. De belangrijkste reden voor het afzien
van chirurgische procedures bij jonge kinderen was het progressieve karakter van HMSN,
waardoor het voordelige effect van de chirurgische procedure volledig te niet wordt gedaan bij
progressie van HMSN (Karlholm 1968, Roper 1989, Napiontek 2015, Saltzman 1999). Daarentegen
wordt door andere auteurs juist gesteld dat jonge kinderen een positief effect hebben van
wekedelenchirurgie (Karlholm 1968, Roper 1989).
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Conclusies
In hoeverre heeft leeftijd (of een groeiend skelet) invloed op de besluitvorming?
Level 3

Level 3

Level 3

De primaire resultaten na wekedelenchirurgie waren bij drie van de vier patiënten erg goed
(kracht, staan en lopen) en dit resultaat bleef vier tot acht jaar na de operatie behouden. Bij een
jonge patiënt (5 jaar) bleek wekedelenchirurgie niet nuttig gedurende 8,5 jaar omdat het
progressieve natuurlijke beloop van HMSN (spieratrofie) de aanvankelijke effecten van de
ingreep tenietdeden.
Karlholm, 1968
Om een goed resultaat van wekedelenchirurgie te verkrijgen, zou dit in een vroege fase moeten
worden uitgevoerd, voordat er ernstige deformiteiten optreden.
Roper, 1989
In de groep kinderen met gewrichtsparende operaties waren de resultaten beter dan in de
artrodesegroep (gemeten met WOMAC, American Orthopedic Foot and Ankle Society [AOFAS]).
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Een triple artrodese zou alleen moeten worden uitgevoerd bij volwassenen omdat een triple
artrodese uitgevoerd in de periode van botgroei kan leiden tot verkorting van de voet door
verwijdering van een deel van het bot.
Napiontek, 2015
De resultaten van een triple artrodese nemen af over de tijd (periode van tien tot twintig jaar).
Mede hierdoor kunnen patiënten later in hun leven klachten ondervinden wanneer ze op jonge
leeftijd een triple artrodese ondergaan. In meer dan de helft van de patiënten in deze studie
werd binnen acht weken na de triple-artrodese een peestransfer, achillesverlenging,
(middenvoet)artrodese of een release van de fascia plantaris uitgevoerd.
Saltzman, 1999

Overwegingen
In aanvulling op het stadium van de HMSN (zie subvraag 1) moet bij kinderen rekening worden
gehouden met het volgende.
- Indien het voetskelet nog niet is uitgegroeid:
o kan er snelle progressie van de misvormingen optreden in fasen van groei;
o kan de lengtegroei van de voet worden beperkt als een groeischijf (epifysairschijf) wordt
opgeofferd;
- een cavovarusdeformiteit die echter ook zorgt voor een relatieve verkorting van de voet. Dit
moet worden afgewogen tegen het lengteverlies door het opofferen van een epifysiarschijf;
- correctie van de diepstand van de eerste straal en van klauwtenen gaat gepaard met verlenging
van de voet.
Bij een uitgegroeid voetskelet kan er uitgegaan worden van de besluitvorming zoals beschreven
onder subvraag 1.
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Bij kinderen die niet zijn uitgegroeid, kunnen de groeischijven intact worden gelaten door benige
correcties uit te voeren door middel van correctie-osteotomieën buiten de lijn van de groeischijf.
Een artrodese laat de groeischijf niet intact.
Er is geen absolute contra-indicatie voor het uitvoeren van een artrodese als een kind niet is
uitgegroeid. Met name de in het verleden uitgevoerde triple artrodese met veel resectie van bot
had een verkorting van de voet tot gevolg. Tegenwoordig ligt het accent bij het uitvoeren van een
triple artrodese op het reponeren van de botstukken en veel minder op resectie van bot. Correctie
van de cavovarusstand leidt tot een relatieve verlenging van de voet en compenseert over het
algemeen het verlies aan groei.
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In de review van Yagerman (2012) wordt opgemerkt dat bij oudere kinderen een combinatie van
wekedelenchirurgie met osteotomie(ën) nodig is om een optimaal resultaat te behalen. In tal van
(niet geselecteerde) artikelen, met name reviews, wordt gesuggereerd dat de combinatie van
osteotomieën en wekedelenchirurgie op een jongere leeftijd een meer uitgebreide correctie
(denk daarbij aan triple artrodese) op oudere leeftijd wellicht onnodig maakt.
De werkgroep adviseert om kinderen onder de twaalf (meisjes) en zestien (jongens) een
controlefrequentie aan te houden van twee- tot viermaal per jaar vanwege de mogelijk snelle
progressie van misvorming en klachten in perioden van snelle groei.
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Aanbevelingen 3.2
Leeftijd kan invloed hebben op besluitvorming voor het type chirurgische procedure totdat het
voetskelet volgroeid is. Bij een volgroeid voetskelet (rond het twaalfde levensjaar bij meisjes en
het zestiende levensjaar bij jongens) kunnen de aanbevelingen van vraag 3.1 gevolgd worden.
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Houd bij kinderen onder de twaalf (meisjes) en zestien (jongens) een controlefrequentie aan van
twee- tot viermaal per jaar vanwege de mogelijk snelle progressie van misvorming en klachten in
perioden van snelle groei.
Het verdient de voorkeur een chirurgische procedure bij een kind met een niet-volgroeid skelet te
beperken tot ingrepen die de groeischijven intact laten (weke delen en osteotomieën ingrepen).
Er is geen absolute contra-indicatie voor een artrodese bij kinderen met een niet-volgroeid
voetskelet.
3.3
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Welke onderzoeken moeten er worden verricht voor al dan niet tot een chirurgische
procedure wordt besloten?

Inleiding
Een deel van de afwijkingen die het gevolg zijn van HMSN kan voldoende in kaart worden gebracht
door de anamnese en lichamelijk onderzoek in de spreekkamer. Voor een deel van de afwijkingen
is echter aanvullend onderzoek nodig. Tot op heden bestaat geen consensus over welke
onderzoeken moeten worden gedaan om de afwijkingen, veroorzaakt door HMSN, in kaart te
brengen zodat een optimale beslissing over een chirurgische procedure kan worden genomen.
Zoeken en selecteren
Van de veertien artikelen die werden geselecteerd op basis van het abstract bleken er vier studies
geschikt voor de wetenschappelijke onderbouwing van deze vraag (Karlholm 1968, Santavirta
1993, Napiontek 2015, Leeuwensteijn 2010). Hoewel van geen van deze vier studies het specifieke
doel was te kijken welke onderzoeken gedaan moeten worden voor een beslissing over
chirurgische procedures, kon er informatie uit de studies worden gedestilleerd over een aantal
preoperatieve onderzoeken.
Samenvatting literatuur
Twee studies benoemden familiegeschiedenis als belangrijke predicatieve factor voor de
progressie van HMSN (Karlholm, 1968; Santavira, 1993). In twee andere studies (Napiontek 2015,
Leeuwensteijn 2010) werd genoemd dat een goede klinische evaluatie nodig is om te besluiten
welke operatie uitgevoerd zou moeten worden. De Coleman block test wordt als specifieke
klinische test genoemd om te bepalen of de cavovarusstand corrigeerbaar is.
Conclusies
Welke onderzoeken moeten er worden verricht voorafgaand aan een operatieve ingreep?
Level 3

Level 3

Level 3

De snelheid van progressie die beschreven wordt in de familiegeschiedenis kan van
voorspellende waarde zijn voor de progressie bij een individuele patiënt.
Karlholm, 1968; Santavira, 1993
De uitkomsten van de Coleman block test zouden een indicator kunnen zijn of een
cavusdeformiteit kan worden gecorrigeerd met alleen wekedelenchirurgie en osteotomie van de
eerste metatarsaal. Voordat een triple artrodese wordt uitgevoerd, moet de positie van het
enkelgewricht goed in kaart worden gebracht om vroegtijdige artrose in het bovenste
spronggewricht te voorkomen.
Napiontek, 2015
Bij alle patiënten zou preoperatief een Coleman block test uitgevoerd moeten worden om er
zeker van te zijn dat de cavovarusstand corrigeerbaar is bij correctie van de middenvoet en/of
de voorvoet.
Leeuwensteijn, 2010
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Overwegingen
Bij mensen met HMSN kunnen de volgende componenten vanuit biomechanisch oogpunt klachten
en problemen veroorzaken. Voetvorm / deformiteit van de voet, passieve beweeglijkheid (range
of motion) van de gewrichten van de enkel en voet en spierkracht. Omdat alleen deze
biomechanische componenten kunnen worden veranderd door een operatie lijkt het zinvol het
onderzoek voor de indicatiestelling op deze componenten te richten. In de literatuur worden deze
componenten deels als zodanig benoemd. Meest genoemd in de literatuur worden de voetvorm/
deformiteit van de voet en de passieve beweeglijkheid van de enkel en de voet (Napiontek 2015,
Leeuwensteijn 2010).
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Naast de geïncludeerde studies is er een aantal reviews waarin wordt besproken welke factoren
belangrijk zijn om mee te nemen in de beslissing voor de juiste chirurgische procedure. In één
review wordt vermeld dat ook de kwaliteit van de huid en de weke delen beoordeeld moet worden
(Rosenbaum 2014). Vier reviews vermelden dat staande röntgenopnamen van de voet in drie
richtingen moeten worden gemaakt met gestandaardiseerde uitkomstmaten (Yagerman 2012,
Roy 2001, Beals 2008, Barton 2013, Rosenbaum 2014). Eveneens vier reviews vermelden dat een
analyse van het looppatroon moet plaatsvinden voorafgaand aan het besluit om te opereren
(Beals 2008, Krause 2012, Barton 2013, Rosenbaum 2014).
Door de experts uit de werkgroep wordt aanbevolen om uitgebreid onderzoek naar
voetmisvorming uit te voeren waarbij gebruikgemaakt moet worden van zowel
- de anamnese,
- het lichamelijk onderzoek (zie Aanbevelingen voor componenten van het lichamelijk
onderzoek);
- klinische foto’s
- gestandaardiseerde, belaste röntgenfoto’s met in ieder geval staande röntgenfoto’s van de
voet en de enkel in twee richtingen
De experts adviseren verder om altijd een vorm van gangbeeldanalyse te doen, waarbij twee
vragen moeten worden beantwoord:
1. Zal een operatie aan de voeten het lopen niet verslechteren?
2. Zal een operatie aan de voet het lopen verbeteren?
In de mening van de experts van de werkgroep spelen niet alleen de voetdeformatie en de
corrigeerbaarheid hiervan een rol in de besluitvorming maar ook de kracht en de sensibiliteit in
het onderbeen en in het bovenbeen. Daarom moeten deze componenten ook mee worden
genomen in het lichamelijk onderzoek voorafgaand aan de besluitvorming voor een operatie.
Wanneer complexe problematiek en de ervaren beperkingen van de patiënt zorgvuldig
geanalyseerd moeten worden in termen van stoornissen die eraan ten grondslag liggen, vormt
een (geïnstrumenteerde) gangbeeldanalyse een belangrijk aanvullend onderzoek. Een dergelijke
analyse maakt het mogelijk te onderzoeken welke gestoorde spier- en gewrichtsfuncties óf
compensatiestrategieën verantwoordelijk zijn voor de geobserveerde afwijking in het lopen.
Hiermee beschikt de behandelaar over objectieve, betrouwbare diagnostische informatie waarop
hij een behandeladvies mede kan baseren. Daarom wordt het gebruik van een gangbeeldanalyse
in het traject van zorgvraaganalyse aanbevolen (Brehm 2014).
Er is geen standaardprotocol voor gangbeeldanalyse in Nederland.
Afhankelijk van de complexiteit en de uitgebreidheid van de biomechanische afwijkingen kan een
gangbeeldanalyse bestaan uit:
- minimaal een gestandaardiseerde (video)observatie van het lopen in twee richtingen.
- een volledige geïnstrumenteerde 3D-gangbeeldanalyse.
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Spatiotemporele parameters en dynamische voetdrukmeting lijken de meeste informatie te
geven. In appendix 2 zijn per studie de methoden voor klinische beoordeling, beoordelingsschalen
en aanvullend onderzoek voor de voeten bij HMSN beschreven.
5
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Om een afgewogen beslissing over een chirurgische procedure te kunnen nemen, moeten ook de
toegepaste conservatieve maatregelen (oefentherapie, schoenaanpassingen en orthesen)
inclusief het behaalde resultaat worden beschouwd. Meer informatie staat beschreven in het
boek beenorthesen bij neuromusculaire aandoeningen (Brehm 2014).
Aanbevelingen 3.3
Besteed in de anamnese aandacht aan:
 hulpvraag van de patiënt;
 klachtenpatroon;
 leeftijd en progressie van de misvorming;
 gerichte vragen om specifieke en algehele klachten en invloed op het functioneren als gevolg
van HMSN te evalueren;
 conservatieve opties (orthesen/schoenen) die zijn toegepast en het resultaat ervan.
Besteed bij het lichamelijk onderzoek aandacht aan:
 standsafwijking en bewegingsbeperkingen van de enkel en de voet en of deze al dan niet
corrigeerbaar zijn. Onderbeen endo- of exorotatie, achtervoet varus of valgus, inclusief
Coleman block test om na te gaan of de achtervoet corrigeert bij acceptatie van de
standsafwijking van de voorvoet, mediaal gewelf verhoogd of verstreken, diepstand eerste
straal of hele voorvoet, voorvoet pro- of supinatie, stand tenen, verkorting m. soleus en m.
gastrocnemius (dorsaalflexie beperking enkel) en eventueel van de andere spieren;
 symptomen van biomechanische overbelasting weke delen (bijvoorbeeld huid en subcutis en
pezen) en gewrichten (bijvoorbeeld medio-laterale instabiliteit van de enkel);
 functieverlies (kracht en sensibiliteit van zowel onder- als bovenbenen).
Maak klinische foto’s in ieder geval in voor- en achterwaartse en in laterale richting van de
voeten om de stand en de vorm vast te leggen.
Maak gestandaardiseerde belaste röntgenfoto’s in minimaal twee richtingen van de voeten en de
enkels.

15
Overweeg een gangbeeldanalyse als aanvulling op het lichamelijk onderzoek en het radiologisch
onderzoek waarbij spatiotemporele parameters en voetdrukmeting de meeste informatie lijken
te geven.
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Wat mag de patiënt verwachten wat betreft de klachten en het functioneren na de
operatie?

Inleiding
Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving moet er sprake zijn van ‘informed consent’ bij het
nemen van een besluit voor een behandeling (wet WGBO volgens de KNMG). Als belangrijk
onderdeel van informed consent dient een patiënt met HMSN te worden geïnformeerd over wat
hij kan verwachten van een chirurgische procedure. Dit dient te worden afgezet tegen andere,
niet-operatieve opties. De hulpvraag van de patiënt is meestal leidend in het bespreken van de
verwachtingen. Tot nu toe bestaat er echter geen systematische informatie over wat een patiënt
kan verwachten als uiteindelijk resultaat van een chirurgische procedure.
Zoeken en selecteren
Van de veertien artikelen die werden geselecteerd op basis van het abstract bleken er twaalf
studies geschikt voor de wetenschappelijke onderbouwing van deze vraag (Karlholm 1968, Miller
1982, Roper 1989, Metaxiotis 2000, Chan 2007, Ward 2008, Dreher 2014, Faldini&Ganini 2015,
Wetmore 1989, Santavirta 1993, Sammarco 2001, Leeuwesteijn 2010). Deze studies gaven in meer
of mindere mate aan wat de verwachte uitkomsten zijn van verschillende chirurgische procedures.
Samenvatting literatuur
Als doel van de chirurgische procedure beschrijven de meeste studies een plantigrade, stabiele
voet, ongeacht het type procedure. Eveneens beschrijft men dat een reductie van pijn (indien door
een mechanische oorzaak) een belangrijk doel is van de operatie. Metaxiotis 2000 noemt expliciet
de volgende doelen:
1) corrigeren van de deformiteiten met als doel een plantigrade voet;
2) vergroten van de gewichtdragende oppervlakte en niet-gewichtdragende tenen
gewichtdragend maken;
3) afname van de piekdruk;
4) een normale hiel-tot-teenafwikkeling.
De meeste studies rapporteren een uitkomstmaat na de chirurgische procedure, gericht op het
doel dat werd nagestreefd. De gerapporteerde uitkomstmaat verschilde echter per studie.
De triple artrodese is de meest toegepaste chirurgische procedure op gewrichtsniveau en werd
beschreven in vijf studies. De resultaten van een triple artrodese lijken over het algemeen
acceptabel, maar de range van het resultaat is groot, van slecht tot excellent. Vooral op lange
termijn lijken pijn, beperkte functie en instabiliteit opnieuw op te treden. Secundaire
verslechtering van de situatie ter hoogte van de enkel (bovenste spronggewricht) speelt daarbij
een voorname rol. Deze verslechtering had echter geen effect op de tevredenheidsscore van de
patiënten (Saltzman 1999). Het vermelden waard is dat in de betreffende studies geen correctie
van de stand van de voorvoet is gedaan, wat impliceert dat correcties van de voet als totaal
mogelijk suboptimaal waren. Bovendien kan de verslechtering gedurende de lange follow-up ook
worden veroorzaakt door progressie van het ziektebeeld. Er was namelijk geen controlegroep.
Er is er een hoge mate van tevredenheid onder patiënten na een chirurgische procedure. Alle
studies zijn echter beperkt tot caseseries zonder controlegroep en de indicatie voor een
chirurgische procedure wordt in de studies niet beschreven. Verder zijn de toegepaste
chirurgische technieken en de uitkomstmaten verschillend per studie waardoor de resultaten niet
opgeteld of gegeneraliseerd kunnen worden.
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Conclusies
Wat mag men verwachten wat betreft de functie van de voet en de enkel na de operatie?
Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

Na peestransposities zouden de misvormingen gecorrigeerd moeten zijn en de voet
gestabiliseerd. Schoenen en braces zouden gedragen moeten kunnen worden en de voet zou er
cosmetisch acceptabel uit moeten zien. De voet zou vrij moeten zijn van drukplekken en de
patiënt zou weer normaal moeten kunnen lopen.
Karlholm, 1968; Miller 1982
Na wekedelenchirurgie zou de patiënt een plantigrade voet mogen verwachten (neutrale stand
van de voet in flexie/extensie en eversie/inversie) zonder dat nog een brace of een triple
artrodese nodig is.
Roper, 1989
In de studie van Metaxiotis worden specifieke doelen genoemd van de operaties voor het
opheffen van de cavovarusvoet: 1) corrigeren van de deformiteiten met als doel een plantigrade
voet; 2) vergroten van de gewichtdragende oppervlakte en niet-gewichtdragende tenen
gewichtdragend maken; 3) afname van de piekdruk; 4) een normale hiel-tot-teenafwikkeling.
Metaxiotis 2000
Verschillende operaties (release fascia plantaris, osteotomie in de middenvoet, Jonesprocedure) kunnen ertoe leiden dat er minder druk onder de bal van de grote teen komt.
Postoperatief kan er nog steeds sprake zijn van een abnormaal looppatroon met verminderde
druk onder de voorvoet en toegenomen druk onder de hiel. Een achillespeesverlenging
verhoogt de druk onder de hiel.
Chan 2007
Na een reconstructie van een flexibele cavovarusvoet door wekedelen-ingrepen en osteotomie
van de eerste metatarsaal is de kans op triple artrodese klein. De kans op artrose in de enkel is
klein. De kans dat een tweede operatie moet worden uitgevoerd, is aanwezig bij patiënten met
een slechtere score op de Short Form health survey voor kwaliteit van leven (SF 36) en Foot
Function Index (FFI) en met een minder goede voetvorm (aan de hand van radiologische
metingen).
Ward 2008
Na een peestranspositie van de tibialis posterior zou de verminderde voetheffing door de
cavovarusmisvorming gecorrigeerd moeten zijn. De peestranspositie lijkt bovendien de actieve
voetheffing te ondersteunen.
Na de peestranspositie kan een verminderde actieve plantair flexie verwacht worden tijdens
push-off.
Dreher, 2014
De Ankle Hind Foot Score van de American Orthopedic Foot and Ankle Society (AOFAS-score)
verbeterde significant van gemiddeld 55 tot 76 punten (bij een maximale score voor een
normale, pijnvrije voet van 100 punten), 29 maanden na peestranspositie van de tibialis
posterior.
Dreher 2014
Wanneer in een vroeg stadium een minimaal invasieve behandeling wordt toegepast, kunnen
hierdoor de deformerende krachten op de voet worden verminderd. De kans op een eventuele
arthrodese van de enkel en de achtervoet en osteotomie in een latere fase neemt daardoor af.
Zo kan actieve dorsiflexie en eversie zo lang mogelijk worden behouden.
Boffeli, 2015
Na een chirurgische procedure (combinatie van release van de fascia plantaris, osteotomie van
de middenvoet, Jones-procedure en klauwteencorrecties) kan dorsiflexie van de voet
veranderen van -6 graden preoperatief naar 9 graden postoperatief (gemiddelde follow-up van
zes jaar).
Faldini&Ganini 2015
In het onderzoek van Faldini werd de Maryland-score afgenomen. Deze score kan worden
afgenomen om het functioneren te meten na een chirurgische procedure. De uitkomstmaat
bevat verschillende categorieën: pijn, functioneren en functionele activiteit. De Maryland-score
verbeterde na een gemiddelde follow-up van zes jaar van een gemiddelde score van 72 preoperatief naar een score van 86 post-operatief na chirurgische behandeling (bij een maximale
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score voor een normale voet gelijk aan 100) (combinatie van release fascia plantaris, osteotomie
van de middenvoet, Jones-procedure en klauwteencorrecties).
Faldini&Ganini 2015
Resultaten na een triple arthrodese kunnen in de eerste tien jaar erg goed zijn, maar daarna
kunnen de positieve effecten verminderen (twintig jaar postoperatief). De triple artrodese kan
ervoor zorgen dat de schok absorptie van de midden- en achtervoet en de enkel afneemt
waardoor het bovenste spronggewricht erg kwetsbaar wordt voor artrose door misvormingen
van de voet.
Wetmore, 1989
Een triple arthrodese kan ervoor zorgen dat patiënten een verbeterde voetfunctie verkrijgen.
Santavirta, 1993
Het is mogelijk dat lange tijd na een triple arthrodese complicaties ontstaan zoals pijn tijdens het
lopen en beperkte functionele mobiliteit. Ondanks deze complicaties is een groot deel van de
patiënten tevreden met de verbeterde functionaliteit van de voet en zou een groot deel van de
patiënten deze ingreep aanraden aan andere patiënten.
Saltzman, 1999
Door een combinatie van een calcaneus en metatarsale osteotomie kan de flexibiliteit en
schokabsorptie van de voet behouden blijven doordat de gewrichten van de achter- en
middenvoet intact blijven. Hierdoor kan artrose van het bovenste spronggewricht voorkomen
worden. Over het algemeen is de patiënttevredenheid hoog na deze operaties.
Sammarco, 2001
Na een correctie-osteotomie van de eerste straal, gecombineerd met wekedelenchirurgie kan
de voetfunctie verbeteren, pijn verminderen (verbeterde Foot Function Index score) en is het
mogelijk om op blote voeten te lopen.
Leeuwestijn 2010

Overwegingen
De experts sluiten zich aan bij de doelstellingen van voetoperaties bij HMSN die beschreven zijn
in de literatuur: een plantigrade, stabiele, pijnvrije voet. Zij zijn van mening dat er ook doelen
moeten worden gedefinieerd op functioneel niveau, met name verbetering van de balans tijdens
staan en lopen. Als biomechanisch bepaalde pijn de belangrijkste indicatie is, dient een inschatting
te worden gemaakt van de verwachting van de loopvaardigheid na de operatie. Uiteindelijk moet
de hulpvraag van de patiënt centraal staan bij evaluatie van het operatie resultaat. In de regel
lijken de gestelde doelen door de operatie te worden behaald. Dit is tot op heden echter niet
systematisch vastgelegd.
De follow-up dient bij voorkeur meerdere jaren te zijn omdat het beloop van HMSN in het
algemeen langzaam progressief is. De follow-up hoeft niet per se door de orthopeed te worden
gedaan, maar kan ook door andere leden van het behandelteam worden gedaan. De
revalidatiearts volgt een patiënt meestal langer dan een orthopeed en kan daarom de aangewezen
persoon zijn voor follow-up op de lange termijn.
De experts erkennen dat klachten van pijn en instabiliteit op termijn (deels) kunnen terugkeren
door de progressie van HMSN. Als dit gebeurt, is het meestal na vele jaren. Doordat
controlegroepen in onderzoek ontbreken, is niet duidelijk of dit een verslechtering is ten opzichte
van het natuurlijk beloop. De experts denken dat door een operatie patiënten uiteindelijk zeker
niet slechter en waarschijnlijk beter af zijn dan het natuurlijk beloop.
De artrose van het bovenste spronggewricht die kan optreden na een artrodese van het onderste
spronggewricht, is volgens de experts een gevolg van onvoldoende correctie van de middenvoet
en de voorvoet. In de ervaring van de experts treedt artrose van het bovenste spronggewricht niet
vaker op dan in de algemene bevolking als in combinatie met de triple artrodese de stand van de
voorvoet wordt gecorrigeerd.
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Aanbevelingen 3.4
Geef de patiënt voorlichting over het te verwachten resultaat van een voetoperatie bij HMSN:
 de operatie resulteert doorgaans in een stabiele, plantigraad belastbare voet;
 pijn kan worden verminderd door een operatie, mits de pijn biomechanisch veroorzaakt
wordt;
 er kan een betere balans zijn tijdens staan en lopen na de operatie;
 de voet wordt makkelijker te beschoeien;
 er is onvoldoende informatie beschikbaar om te voorspellen of andere functionele maten
door een voetoperatie zullen verbeteren (bijvoorbeeld loopsnelheid en -afstand).
Vergelijk het te verwachten resultaat van een operatie met het te verwachten resultaat van een
niet-operatieve behandeling of geen behandeling.
De doelen (eerste aanbeveling 3.4) worden bij een operatie over het algemeen bewerkstelligd
door een combinatie van chirurgische procedures uitgevoerd tijdens één operatie. Bij iedere voet
dient een optimale combinatie van chirurgische procedures te worden uitgevoerd, afhankelijk
van de voetvorm, de passieve beweeglijkheid, de kracht, de sensibiliteit, de hulpvraag en de
functionele wensen. (Zie appendix 1 voor specifieke chirurgische procedures en het doel per
procedure.)
5
Volg in het ideale geval patiënten na een operatie voor meerdere jaren om het langetermijneffect
in kaart te brengen. Omdat revalidatieartsen patiënten doorgaans langer vervolgen dan
orthopeden, kan het wenselijk zijn dat zij de langetermijnresultaten van een voetoperatie
vervolgen. Er is op dit moment nog geen specifieke, gevalideerde methode om dit te doen. In
ieder geval dienen zowel technische (passieve range, foto’s, röntgenfoto’s) uitkomsten van de
operatie vervolgd te worden als functionele uitkomstmaten (vragenlijsten over dagelijks
functioneren, testen voor loopvaardigheid, eventueel gangbeeldanalyse).
Registreer naast de uitkomsten van de operatie ook het natuurlijk beloop bij patiënten met
HMSN die niet geopereerd zijn, in het ideale geval met dezelfde uitkomstmaten als bij
geopereerde HMSN-patiënten.
3.5

Moet de orthopedisch chirurg over specifieke kennis en ervaring beschikken voor het
uitvoeren van de operaties aan de voeten bij HMSN?

10

15

Inleiding
HMSN is een relatief zeldzame aandoening. Chirurgische procedures zijn maar bij een deel van de
HMSN-patiënten geïndiceerd. De afwijkingen die door HMSN worden veroorzaakt die een effect
hebben op de biomechanica zijn complex en het arsenaal aan chirurgische procedures is groot.
Conform andere, minder voorkomende ingrepen zou het resultaat van een operatie beter kunnen
zijn als deze worden geconcentreerd in centra met veel expertise. Tot op heden is niet bekend of
kennis van en ervaring met voetoperaties bij mensen met HMSN inderdaad leidt tot betere
resultaten. Naast de operatie op zich kunnen ook de indicatiestelling en de nabehandeling door
concentratie leiden tot betere resultaten.

20
Zoeken en selecteren
Van de veertien artikelen die werden geselecteerd op basis van het abstract bleken er twee studies
geschikt voor de wetenschappelijke onderbouwing van deze vraag (Naptiontek 2014, Wetmore
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1989). In deze studies werd gerefereerd aan de specifieke kennis waarover een chirurg moet
beschikken om een operatie uit te voeren.

5

10

Samenvatting literatuur
Beide studies claimen dat de chirurg over specifieke kennis en/of ervaring moet beschikken. Het
belang van kennis over de progressieve aard van HMSN met het oog op de keuze van de ingreep
werd in beide studies genoemd. Indien complexe chirurgische procedures moeten worden
uitgevoerd, wordt nogmaals benadrukt dat kennis en ervaring vereisten zijn. Daarnaast zijn kennis
en ervaring van wezenlijk belang voor het maken van de keuze tussen een gewrichtssparende
procedure (peestransfer, tenotomie of osteotomie) of een artrodese.
Er is geen literatuur gevonden waarin de samenwerking van de (orthopedisch) chirurg in een
multidisciplinair team en de nabehandeling werden beschreven.
Conclusies
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Moet de orthopedisch chirurg over specifieke kennis en/of ervaring beschikken voor het
uitvoeren van de operaties?
Level 3

Level 4
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De keuze van de chirurgische procedure, gewrichtssparend of een artrodese, hangt af van de
ervaring van de chirurg.
Napiontek, 2015
Om een triple artrodese uit te voeren, moet een orthopeed daar kennis van en ervaring mee
hebben. Vanuit deze kennis en ervaring maakt de orthopeed een behandelplan waarin het
verwijderen van de optimale hoeveelheid bot om de misvorming goed te corrigeren aan de orde
komt.
Wetmore, 1989

Overwegingen
De literatuur geeft aan dat specifieke kennis en ervaring noodzakelijk zijn bij de (orthopedisch)
chirurg. De werkgroep sluit zich hierbij aan. Op grond van expert opinion adviseert de werkgroep
aanvullend dat een (orthopedisch) chirurg met ervaring in voetoperaties bij HMSN in zijn
besluitvorming deel uitmaakt van een multidisciplinair team. Het multidisciplinaire team bestaat
bij voorkeur uit een revalidatiearts met specifieke kennis van HMSN en de conservatieve
behandelingsmogelijkheden in relatie tot staan en lopen en kennis op het gebied van
gangbeeldanalyse en een instrumentmaker en/of orthopedisch schoenmaker met ervaring met
HMSN. Indien nodig kan een neuroloog gespecialiseerd in spierziekten erbij betrokken te zijn. De
neuroloog kan informatie geven over de prognose van het krachtverlies en de sensibele
stoornissen door de HMSN. Er kan worden gedacht over deelname van een fysiotherapeut of een
physician assistant aan het team voor het in kaart brengen van het functioneren en de afname
van klinimetrie. Het multidisciplinaire team is zowel betrokken bij de diagnostiek, indicatiestelling
als bij de follow-up. De revalidatiearts kan, al dan niet in samenwerking met de schoentechnicus
en de instrumentmaker, de te verwachten resultaten van conservatieve opties (training,
hulpmiddelen, schoenen, orthesen) beschrijven en nagaan of conservatieve maatregelen in het
verleden optimaal zijn uitgevoerd. Dit kan de patiënt helpen zijn of haar afweging te maken voor
een chirurgische procedure. De werkgroep is van mening dat een optimaal resultaat van een
operatie alleen gehaald kan worden als de nazorg goed is geregeld. Dit betreft begeleiding van
wondzorg en immobilisatie direct na de operatie, de revalidatie/fysiotherapie (begeleiding en
advies eerste lijn of verwijzende revalidatie-instelling), schoenaanpassingen of orthesen na de
operatie, indien van toepassing (indien mogelijk begeleiding en advies verwijzende revalidatieinstelling). Meer informatie staat beschreven in Beenorthesen bij neuromusculaire aandoeningen
(Brehm 2014).
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Aanbevelingen 3.5
Laat voetoperaties bij mensen met HMSN uitgevoerd worden door een (orthopedisch) chirurg
gespecialiseerd in voet- en enkelchirurgie met kennis van en ervaring met chirurgische
procedures bij patiënten met HMSN.
De indicatiestelling voor een chirurgische procedure vindt bij voorkeur plaats in een
multidisciplinair team. Hiervan maken in ieder geval de orthopedisch chirurg, gespecialiseerd in
voet- en enkelchirurgie, en een revalidatiearts met ervaring op het gebied van
gangbeeldanalyse en conservatieve behandeling van HMSN deel uit. Nauwe samenwerking met
een orthopedisch schoentechnicus en instrumentmaker is tevens een vereiste. De neuroloog
kan erbij betrokken worden om een inschatting te maken van de ernst van de progressie van
de ziekte.
5
Waarborg binnen een multidisciplinair team de volgende items:
 in kaart brengen hulpvraag en functioneren;
 diagnostiek;
 indicatiestelling voor chirurgische procedure;
 nabehandeling na operatie;
 begeleiding wondzorg en immobilisatie;
 revalidatie/fysiotherapie (begeleiding en advies eerste lijn of verwijzende revalidatieinstelling);
 schoenaanpassingen of orthesen na de operatie indien van toepassing (indien mogelijk
begeleiding en advies verwijzende revalidatie-instelling).
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Appendix 1: Mogelijke chirurgische behandelingen aan de voet bij mensen
met HMSN met de doelstellingen per operatie-onderdeel
Operaties aan de weke delen

5

Peestransposities (verplaatsen van de aanhechting van pezen) en verlengen of doornemen van
pezen (tenotomieën).
Transposities
Chirurgische procedure
Doel
Tibialis posterior transfer naar voetheffers
1) vermindering varisering achtervoet
(bijvoorbeeld tibialis anterior of peroneus
2) dorsaalflexie versterken
tertius) of naar nieuwe aanhechtingsplaats
3) bij zuiver laterale plaatsing op voet
aan het bot aan de dorsolaterale zijde van de
toename actieve eversie
voet.
Peroneus longus transfer naar de peroneus
Verminderen diepstand eerste straal en
brevis.
versterken/behoud van eversiekracht.
Tibialis anterior transfer (volledig of deels,
Verminderen van de inversie/versterken
Split Tibialis Anterior Transfer = SPLATT).
eversie met behoud van dorsaalflexie.
Extensor hallucis longus transfer (JonesHyperextensie metatarsophalangeale
procedure en modificaties) naar de basis van gewricht (MTP-)gewricht van de grote teen
de eerste metatarsaal of naar
opheffen en behoud van bijdrage aan enkelvoetheffers/evertoren.
dorsaalflexie van de voet.
Extensor digitorum transfer naar de peroneus Opheffen hyperextensie
tertius/peroneus brevis/middenvoet,
metatarsophalangeale (MTP-)gewrichten van
metatarsale 3 (Hibbs extensor substitution).
2e-5e teen. Behoud bijdrage aan enkeldorsaalflexie (en eventueel eversie).
Mogelijkheid om de tibialis posterior-pees bij
transpositie geheel of gedeeltelijk proximaal
op de extensoren van de tenen te plaatsen.
Flexor hallucis longus transfer naar basis
Opheffen van flexie in het interphalangeale
(proximale phalanx) van de grote teen.
(IP-)gewricht van de grote teen. Behoud van
flexie in het metatarsophalangeale (MTP-)
gewricht.
Flexor digitorum transfers naar de basis
Opheffen flexiestand distale en proximale
(proximale phalanx) van de tenen.
interphalangeale (DIP- en PIP-)gewrichten
tenen.
Behoud
flexie
in
de
metatarsophalangeale (MTP-)gewrichten.
Augmentatie van de achillespees met de pees Verminderen overmatige flexie hallux en
van de m. flexor hallucis longus en m. flexor
tenen en versterken van de trekkracht van de
digitorum longus.
achillespees.
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Tenotomieën (release)
Chirurgische procedure
Verlenging van de kuit door tenotomie
achillespees met verschillende technieken,
verlenging m. soleus en m. gastrocnemius of
een gastrocnemius slide (alleen verlenging van
de m. gastrocnemius).

Release van de fascia plantaris.

Tenotomie van teenbuigers.
Tenotomie van teenstrekkers.
Tenotomie van de tibialis posterior pees.

Doel
Dorsaalflexiebeperking
van
de
enkel
verminderen
waardoor
plantigrade
voetplaatsing in stand en/of afwikkeling in de
tweede enkelrocker. Cave: het verlengen van
de kuit kan zorgen voor instabiliteit als er
tevens verminderde kracht van de kuit is. Als
er tevens verminderde kracht van de knieextensoren is, is de kans op instabiliteit zeer
groot en is er een contra-indicatie.
Wordt met name in de kinderchirurgie
uitgevoerd. Er bestaat discussie over het effect
van deze procedure.
Opheffen flexiestand DIP- en PIP-gewrichten
tenen.
Opheffen hyperextensie MTP 2-5.
Vermindering varisering achtervoet.

Capsulotomie van gewrichten (release)
Chirurgische procedure
Bij een contractuur kan het gewrichtskapsel
zodanig beperkt zijn dat een “release” nodig is
om voldoende passieve mobiliteit of
standsverandering van het gewricht te
bereiken bij een correctie.

Doel
Dit wordt dikwijls toegepast ter plaatse van de
metatarsophalangeale (MTP-)gewrichten van
de tenen en hallux, maar kan in principe ook
bij andere gewrichten

Operaties aan de botten en gewrichten

5

Met een osteotomie wordt de stand in een bot gecorrigeerd zonder dat men ingrijpt in het
gewricht of de gewrichtsvlakken. Indirect is er wel effect op de stand van de gewrichten.
Bij een artrodese wordt het gewricht gefixeerd zodat de botstukken aan elkaar vastgroeien en het
gewricht en de beweeglijkheid ervan worden opgeheven. Bij een artrodese kan gelijktijdig de
stand ter hoogte van het gewricht worden gecorrigeerd.

Osteotomieën
Chirurgische procedure
Calcaneus osteotomie, dat wil zeggen het
verplaatsen van een deel van het hielbeen
(calcaneus). Er bestaan verschillende
technieken: verschuiven (in geval van te veel
varus naar lateraal), wig-osteotomie volgens
Dwyer, Z osteotomie en minimaal invasief.

Doel
Door de osteotomie verplaatst het
aangrijpingspunt van de kracht op de
achtervoet naar lateraal, waardoor een
vermindering van de varus in de achtervoet
ontstaat. Een indirecte verandering van de
stand
van
de
aangrenzende
voetwortelgewrichten van varus naar een
meer neutrale stand kan alleen optreden
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Oprichtings osteotomie van de eerste straal
aan de basis van het 1e metatarsale gewricht
(MT 1).

Dorsale gesloten wig-osteotomie aan de basis
van metatarsalia 2-5.

wanneer deze gewrichten voldoende
beweeglijk zijn. Daarom is het van belang dat
er een corrigeerbare varusstand van de
achtervoet is. Het doel (ongeacht de
toegepaste techniek) is vermindering van de
varuskanteling in de achtervoet.
Doel is het opheffen van een diepstand van de
eerste straal en de compensatoire varusstand
in de achtervoet. Ook hier geldt dat de
achtervoet voldoende corrigeerbaar moet zijn
om de varus van de achtervoet indirect te
corrigeren.
Correctie van een
diepstand/plantairflexiestand van
metatarsalia 2-5.

Extenderende wig-osteotomieën in de Doel is correctie van de cavusstand van de
middenvoet (vanaf de lijn van Chopart tot de middenvoet. Dikwijls wordt hierbij een
metatarsalia).
gewrichtslijn betrokken en dan is dus eigenlijk
sprake van een corrigerende artrodese. In de
regio van de lijn van Chopart noemt men deze
osteotomie een Cole-osteotomie.
Correctie-osteotomie ter hoogte van het os
Doel is voorvoetadductie (naar binnen staan
cuboideum.
van de voorvoet) te verminderen.
Correctie-osteotomieën (in alle gewenste
Worden uitgevoerd bij een status na
richtingen).
artrodese door het gebied van deze artrodese
in geval van een malpositie / persisterende
scheefstand. Persisterende varus of
cavus/spits kunnen zo alsnog worden
verminderd/opgeheven.

Artrodese
Chirurgische procedure
Interphalangeaal (IP) artrodese hallux
(vastzetten van het gewricht van de grote
teen).
Artrodesen van de interphalangeaal (IP-)
gewrichten van de kleine tenen (dikwijls
wordt het gewricht niet vastgezet, maar
verwijderd en een periode gefixeerd, wat
hetzelfde effect heeft).
Artrodese voetwortel. Dit kan bestaan uit een
artrodese van één of meerdere gewrichten
van de voetwortel: 1) talonaviculaire
gewricht, 2) tussen talus en calcaneus (ook
wel subtalaire gewricht of onderste
spronggewricht genoemd) en/of

Doel
Doel is de flexiestand van interphalangeaal
(IP-)gewricht te corrigeren.
Doel is correctie van de flexiestand van de 2e 5e teen.

Doel is correctie van de varus/supinatie en
passieve stabilisatie van de achtervoet in een
neutrale stand. Wanneer ook een deel van de
cavus wordt gecorrigeerd door het
verwijderen van bot tussen talus en calcaneus
spreekt men van een artrodese volgens
Lambrinudi (of een modificatie hiervan).
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3) calcaneocuboidale gewricht. Alle drie de
gewrichten dragen bij aan de varus- en
valgusbeweging van de achtervoet. Bij
artrodese van alle drie gewrichten spreekt
men van een triple artrodese.
Artrodese enkel (het gewricht tussen
onderbeen en de voet, waarmee de voet in
dorsaalflexie en plantairflexie wordt
bewogen). Deze wordt uitsluitend gedaan bij
ernstige standsafwijking of instabiliteit van dit
gewricht, dikwijls in combinatie met pijn in dit
gewricht als gevolg van artrose (slijtage).

Tibio-talo-calcaneale artrodese (van de enkel
en het subtalaire gewricht). De gewrichten in
de lijn van Chopart worden niet vastgezet.
Hierdoor blijft beweeglijkheid tussen talus en
naviculare en tussen calcaneus en cuboid
behouden, waardoor er (over het algemeen
beperkte) beweging in plantair- en
dorsaalflexie en in varus-valgus mogelijk blijft.
Panartrodese: dit is een artrodese van zowel
de voetwortel als de enkel. Een indicatie
bestaat als zowel de voetwortel als het
bovenste spronggewricht zijn aangedaan (pijn
en/of misvorming) en er geen andere
operatieve mogelijkheid is om de klachten te
verminderen.

Doel is verminderen van pijn en verbetering
van passieve stabiliteit. Als neveneffect wordt
een voetheffers-insufficiëntie opgeven omdat
de enkel niet meer in plantairflexie kan. Ook is
kuitzwakte niet meer van belang omdat geen
dorsaalflexiebeweging meer kan worden
gemaakt.

Doel: stabiele plantigraad belastbare voet
zonder pijn.
Als
neveneffect
wordt
een
voetheffersinsufficiëntie opgeven omdat de
enkel niet meer in plantairflexie kan. Ook is
kuitzwakte niet meer van belang omdat geen
dorsaalflexiebeweging meer kan worden
gemaakt.
Doel is een stabiele plantigraad belastbare
voet en enkel zonder pijn. Na een
panartrodese is afwikkelen van de voet nog
maar zeer beperkt mogelijk (in de middenvoet
en de tenen). Als neveneffect wordt een
voetheffersinsufficiëntie opgeven omdat de
voet niet meer in plantairflexie kan.
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5

10

Overige operaties
- Standscorrectie met externe fixateurs
Dit wordt als optie door sommige experts genoemd, maar in West-Europa en de Verenigde
Staten niet standaard toegepast. Voordeel van deze methode is dat correctie mogelijk is bij
een slechte situatie van de weke delen en van het bot; ook gaat men uit van een verminderde
kans op wondproblematiek. Er zijn geen andere voordelen boven de bovengenoemde
operaties. Wel zijn er meer risico’s, onder andere dat van infecties (langs de ingebrachte
pinnen) en recidief standsafwijking. Belangrijke nadelen zijn het feit dat deze methode niet
geschikt is om te combineren met peestransposities en de lange duur van de behandeling
(fixatie duurt enkele maanden [Kucukkaya 2002, Oganesyan 1996, Segev 2008]).
-

15

Enkelprothese
Dit wordt toegepast bij artrose van de enkel als alternatief voor een artrodese van het
bovenste spronggewricht. Voor mensen met HMSN worden enkelprothesen in de regel niet
toegepast, met uitzondering van zeer mild aangedane patiënten zonder misvorming, met
nagenoeg normale spierkracht en zonder ernstig verlies van sensibiliteit. Doel is pijnvrij staan
en lopen na ernstige artrose van het bovenste spronggewricht met zo veel mogelijk behoud
van passieve mobiliteit in de enkel. Literatuur over enkelprothesen bij HMSN is niet
beschikbaar.

20
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Appendix 2: Klinische beoordeling, beoordelingsschalen en aanvullend
onderzoek voor de voeten bij HMSN
Naam test

Referentie artikel

Korte beschrijving (en
uitkomstmaat)

Classificatie van Levitt (1973)

Roper 1989

Classificatie van Levitt (1973)

Santavirta 1993

Angus & Cowell

Saltzmann 1999

De resultaten van de ingreep
werden geclassificeerd op
basis van functie, vorm en
symptomen:
uitstekend / goed / redelijk /
slecht
Type en ernst van de
misvorming werd als volgt
ingedeeld:
mild / gemiddeld / ernstig /
zeer ernstig
Algemene beoordeling van
pijn, overgebleven
misvormingen, vereelting,
pseudoartrose en degeneratie
van het enkelgewricht:
goed / redelijk / slecht

Criteria of Patterson

Wetmore 1989
Santavirta 1993

De klinische beoordeling van de
ingreep werd:
 Uitstekend genoemd als de
patiënt een normaal
looppatroon toonde,
evenals normale functie van
de voet, intacte fusie, geen
misvormingen, geen eelt,
geen pijn in de voet, geen
beperkingen in activiteit en
een stabiele enkel
 goed
 redelijk
 slecht

 Pijn

Saltzman 1999

Aan- of afwezigheid van pijn

 Medicijngebruik

Breusch 2000
Napiontek 2015
Saltzman 1999

Pijn: geen / mild tot
middelmatig / slecht
Gebruik van pijnstillers

Saltzman 1999
Sammarco 2001
Leeuwensteijn 2010

Noodzaak en type
loophulpmiddel
Gebruik van orthese

Welke componenten
worden getest?

Classificaties
 Functioneren
 Vorm
 Symptomen

 Pijn
 Overgebleven
misvormingen
 Vereelting
 Pseudoarthrose
 Degeneratie
enkelgewricht
 Looppatroon
 Voetfunctie
 Fusie
 Misvormingen
 Uiterlijk van de voet
 Pijn in de voet
 Beperkingen in
activiteit
 Stabiliteit van de
enkel

Uitkomstmaten

 Loophulpmiddelen

Pijn (niet nader
omschreven)
Pijn
Gebruik van pijnstillers
(niet nader omschreven)
Noodzaak en type
loophulpmiddel of
orthese (niet nader
omschreven)
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 Maximale loopafstand

Saltzman 1999

 Extra operatieve ingrepen

Saltzman 1999

 Patiënttevredenheid

Breusch 2000

Napiontek 2015

Maximale loopafstand in tijd of
afstand
Extra operatieve ingrepen aan
de onderste extremiteit



Subjectieve beoordeling van
het behandelresultaat: erg
tevreden, tevreden onder
voorbehoud, niet tevreden
Subjectieve beoordeling van
het behandelresultaat: 0-10,
waarbij 10 de beste score is
Klinische beoordeling. Score
loopt van 0 tot 100 (90-100 is
uitstekend)



Maximale
loopafstand
Extra operatieve
ingrepen aan de
onderste
extremiteit
Tevredenheid



Tevredenheid












Pijn
Functie
Cosmetiek
Beweging in de
enkel en voet
Pijn
Functie
Activiteit
Looppatroon
Voetvorm
Beweeglijkheid
voet



 Maryland Foot Rating Score

Sammarco 2001
Faldini & Gianini 2015

 American Orthopedic Foot and
Ankle Society (AOFAS)

Sammarco 2001
Napiontek 2015
Dreher 2014

Objectieve beoordeling van
behandelresultaat met als
gradatie uitstekend (91-100),
goed (81-90), redelijk (71-80)
en slecht (<70)

 Complicaties

Sammarco 2001
Leeuwenstein 2010
Ward 2008

Complicaties ja/nee?

Ward 2008
Leeuwenstein 2010
Leeuwenstein 2010

Effect van voetklachten op voet
functie
Patiënttevredenheid





Pijn
Beweeglijkheid
Tevredenheid

Breusch 2000

Erg tevreden / tevreden onder
voorbehoud / niet tevreden
Kwaliteit van leven, range 096; een hogere score betekent
meer pijn, meer stijfheid en
verminderd functioneren



Tevredenheid





Pijn
Stijfheid
Functionele
beperkingen

 Short Form health survey for
quality of life (SF36)
 Foot Function Index (FFI)
 Quality Of care Through the
patient’s Eyes (QUOTE)
 Western Ontario and
McMaster Universities
Osteoarthritis Index (WOMAC)

Gezondheidstoestand

Lichamelijk onderzoek:
 ROM voet / enkel (in sagittaal
vlak)

Saltzman 1999

Sammarco 2001

Faldini & Gianini 2015

Tijdens lichamelijk onderzoek
wordt ROM van enkel-voet
gemeten in sagittaal vlak
Range of motion (ROM) van de
enkel, subtalar, middenvoet en
MTP gewrichten werd preoperatief gemeten;
gegradeerd als normaal /
afgenomen / geen beweging

 Passieve mobiliteit

Niet nader omschreven

Passieve mobiliteit

 Passieve mobiliteit
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 Passieve enkel range of motion

Dreher 2014

 Range of movement van de
enkel op 1e MTP gewricht
 Actieve Doraalflexie &
verhoging

Breusch 2000

 Voetmisvorming tijdens het
staan

Saltzman 1999

 Eeltvorming (plantar
callosities)

Saltzman 1999

Breusch 2000

Breusch 2000

Tijdens knie-extensie en
knieflexie 90°


actieve dorsaalflexie en
verhoging van de eerste straal
and elevation of the first ray
om de transfer van de EHL te
beoordelen
Saltzmann: bij lichamelijk
onderzoek worden tijdens het
staan overgebleven
misvormingen van de patiënt
beoordeeld
Tijdens lichamelijk onderzoek
wordt plantair eeltvorming
beoordeeld
Aanwezigheid en hoeveelheid
van plantaire eeltvorming
onder MT-kopjes
Niet nader omschreven
Problemen van het nagelbed
van de grote teen
Niet nader omschreven
HL: dorsiflexie van minder dan
20° en HR: pijnlijke stijfheid
aan het IP-gewricht

 Problems of nail bed

Faldini & Gianini 2015
Breusch 2000

 Hallux flexus
 Hallux limitus of rigidus

Breusch 2000
Breusch 2000






Metaxiotis 2000
Metaxiotis 2000
Faldini & Gianini 2015
Faldini & Gianini 2015

Niet nader omschreven
Niet nader omschreven

Faldini & Gianini 2015

Niet nader omschreven

Faldini & Gianini 2015
Faldini & Gianini 2015

Niet nader omschreven







Calcaneae hellingshoek
Talometatarsale hoek
verhoogde plantaire hoek
Plantaire flexie van de eerste
straal en de tweede hiel varus
of the first ray and secondary
heel varus
Geassocieerd met klauw teen
deformiteit
Richting van de hiel.
Activiteit &kracht van elke
spiergroep
Spierkracht
Coleman-Andreasi test

Faldini & Gianini 2015



MRC 1-5
Om de flexibiliteit van de
misvormingen te meten. De
reducerbaarheid van de
hielvarus secundair aan
plantarflexie van de eerste
straal



Passieve
mobiliteit
Passieve
mobiliteit
Passieve
mobiliteit



Voetvorm



Callusformatie



Callusformatie



Vorm




Vorm
Beweeglijkheid



Vorm

Röntgenfoto’s
Saltzman 1999

Staand:
 Anterior posterior, laterale
(en mortise view)
röntgenfoto´s van de enkel

Vanuit X-foto’s werd
fusie van talocalcaneal,
talonavicular, and
calcaneocuboid
beoordeeld
Degeneratieve
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 Anterior Posterior en
laterale röntgenfoto’s van de
voet.
Niet staand:
 En een schuine mediale
röntgenfoto van de voet.

Breusch 2000

Sammarco 2001

Ward 2008

veranderingen in de
enkel,
naviculocuneiforme, en
tarso-metatarsale
gewrichten zijn tijdens
elke follow-up interval
gescoord als niet, mild,
gemiddeld were rated at
each follow-up interval
as none, mild
(vernauwing
gewrichtsruimte),
moderate (vernauwing
gewrichtsruimte en
formative osteofyten) of
ernstig (vernauwing
gewrichtsruimte en
formative osteofyten en
subchondreale cysten).

Meting van de laterale
talometatarsale hoek om
verhoging van de 1e MT te
detecteren,
aanwezigheid
degeneratieve veranderingen
op het eerste MTP gewricht en
de IP gewrichten en basale MT
osteotomie.
Gewicht dragende X-foto in AP
en laterale richting:
 de talo-MT-1 (taI 0-1st
metatarsal)
 talocal- caneal, calcanealMT-1 (calcaneal-1st
metatarsal)
 calcaneal pitch angles
werden gemeten
De hoogte van de
longitidunale boog is
gemeten van de grond tot
het plantaire zijde van het
naviculum.
 de talo- MT-1
 calcaneal-MT-1, talo-MT-2
(talo-znd metatarsal)
 calcaneal-MT-2 (calcaneal2emetatarsal) hoeken zijn
gemeten.
 De evaluatie van de
röntgenfoto´s bestaat uit
staande en laterale
standpunten van de enkel,
anterieure positie en
laterale zijde van de voet,
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en uitlijning van de
achtervoet (Saltzman
andel-Khoury)
Hellingshoek calcaneus
Hoek van de calcaneus en
metatarsale-1
Naviculaire hoogte, voet
lengte ratio
Hoek talus-metatarsale-1
Voorvoet varus

Gangbeeld
 Verplaatsing van Centre of
Pressure (CoP)
 Contactoppervlak

Metaxiotis 2000

 Piekdruk,

Metaxiotis 2000

m.b.v.
staan

drukplatform

tijdens

 Drukverdeling in relatie tot
tijd

Metaxiotis 2000

m.b.v.
lopen

drukplatform

tijdens

 Voetdrukmeting

Chan 2007

m.b.v. drukmat/ druk platform

 Kinematica

Dreher 2014

Kinematica van het onderbeen
tijdens lopen.

Ward 2008

 Temporospatiële
parameters tijdens het
lopen.

Faldini & Gianini 2015

Niet nader omschreven

 Kwalitatieve beoordeling
gangbeeld

Metaxiotis 2000

Met behulp van drukplatform
tijdens lopen.
m.b.v. drukplatform tijdens
staan

Traject CoP
Drukverdeling over de
voet om na te gaan of er
een plantigraad belaste
voet is.
Drukverdeling over de
voet om na te gaan of de
plaats van piekbelasting
correleert met de
(pijn)klachten.
Relatie tussen druk en
tijd om na te gaan waar
een vergrote kans is op
ulcusvorming bij
verminderde sensibiliteit.

Enkel dorsaal en
plantairflexie in de enkel
en de voet. Hoek van het
mediale gewelf.
 Gang snelheid
 Cadans
 Standfase (%)
 Zwaaifase (%)
 Enkele steun (%)
 Dubbele steun (%)
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Evidencetabel hoofdstuk 3
Author

Type of
study

Level
of
eviden
ce

Patients (feet)

N
(female:
male)

Karlholm
1968 [37]

Cohort
study

C

4 (8) CMT

Miller
1982 [38]

Cohort
study

C

Roper
1989[25]

Cohort
study

C

2:2

Age
(years)
(minmax)
5-19

Followup
(minmax)
4.5 – 8.5
years

43 (74) only 3 (5) CMT

13:30

0.5-28

2-14
years

10 (18) CMT

7:3

5-36

6-32
years

Procedures

Outcome measure

Results

Lengthening of the
Achilles tendon; plantar
fasciotomy; posterior
tibial tendon transfer
Tibial tendon transfer

No particular outcome
measure; description of
results (poor / excellent)

The primary results were
excellent in all 4 cases. In one
case there has been
recurrence and detoriation.
In CMT, PTT transfer should
only be done as part of staged
treatment that includes
possible future fusion.

Elongation of calcaneal
tendon; flexor-toextensor transfer; Robert
Jones procedure;
calcaneal osteotomy

Classificatie van Levitt
1973: excellent / good /
fair / poor

No particular outcome
measure; description of
results (poor / excellent)

All the patients had
satisfactory results (as regards
function, appearance and
symptoms). However, one
patient needed triple
arthrodesis and another
patient had Steindler release
and split tibialis anterior
transfer.
The sequence of soft tissue
procedures should vary
according to the deforming
forces in each individual foot.
Lengtening of the calcaneal
tendon, Steindler release and
split tibialis anterior transfers
should be performed early
and may be repeated as
required. Clawing of the toes
may be corrected by flexor to
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Author

Type of
study

Level
of
eviden
ce

Patients (feet)

N
(female:
male)

Age
(years)
(minmax)

Followup
(minmax)

Procedures

Outcome measure

Results

extensor tendon transfers and
the Robert Jones procedure.
Wetmore
1989 [39]

Cohort
study

C

16 (30) CMT

6:10

6-30

6-51
years

Triple arthrodesis

Pain, long-term effects of
the triple arthrodesis on
the ability to walk, lifestyle, and vocation.
Criteria of Patterson:
excellent / good / fair /
poor

Santavirta
1993 [29]

Cohort
study

C

15 (26) CMT

9:6

5-61

1-33
years

In 21 patients: triple
arthrodesis. In six feet:
triple arthrodesis
complemented by soft
tissue procedure

Classificatie: excellent /
poor (volgens Levitt)

Unsatisfactory results:
 2 patients excellent results
 5 patients goed results
 9 patients fair results
 14 patients poor results
Triple arthrodesis should be
reserved as salvage procedure
 3 patients had a nonunion
 4 feet had excellent results
 15 feet had good results
 4 feet had fair results
 3 feet had poor results
The number of poor results
was not greater in patients
followed up for more than 15
years than in those whose follow-up was shorter. At the
follow-up none of the patients
wore braces.
The patients with fair/poor
results used irthopaedic
shoes, while the one with
excellent and good results
usually managed with normal
or slightly improved shoes.
Except for those with poor
results, patients thought they
had benefitted from the
operation. The walking
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Author

Type of
study

Level
of
eviden
ce

Patients (feet)

N
(female:
male)

Age
(years)
(minmax)

Followup
(minmax)

Procedures

Outcome measure

Results

distance had not significantly
improved.
Saltzman
1999 [41]

Cohort
study

C

57 (67): 34 (37) poliomyelitis;
5 (7) clubfeet; 5 (6) CMT; 4
(6) tarsal coalition; 3 (4)
spinal cord abnormalities; 2
(3) cerebral palsy; 1 (1)
Guillain-Barré syndrome

Unclea
r

age
range of
CMT
group
at
operati
on: 1557 years

Total
group: 1st
follow-up
10-49
And 2nd
follow-up
29-68
years

Triple arthrodesis (with a
standard anterolateral
approach without
internal fixation)

Metaxiotis
2000 [42]

Cohort
study

C

21 (26): 12 (15) CMT; 4 (5)
myelomeningocele sacral; 2
(3) spastic paraparesis; 1 (1)
residual clubfoot; 1 (1)
poliomyelitis; 1 (1) tethered
cord

12:9

14-52

9-49
months

Cavovarus feet
operations: different
mixture of osteotomies,
STP and triple
arthrodesis.
Dynamic
pedobarography

Sammarco
2001 [44]

Cohort
study

C

15 (21): 10 (15) CMT; 2 (2)
post polio syndrome; 1 (1)
porencephalic cyst left
frontal lobe; 1 (1) sacral

8:7

15-61

8-101
months

Osteotomy of calcaneus;
osteotomy of
metatarsals.
8 additional procedures
(Jones Tendon transfer,

Questionnaires at followup: pain, use of
medication, walking
support, max walking
distance, additional
operative procedures.
Physical examination:
foot & ankle motion in
sagittal plane,
assessment of residual
deformity while
standing, plantar
callosities. Radiographic
evaluation. Overall
assessment following
Angus & Cowell: good /
fair / poor
Calcaneal pitch angle.
Talometatarsal angle.
Gait line (Centre of
pressure line), contact
areas, peak pressures,
pressure time integral.

Maryland Foot Rating
Score. AOFAS (8 feet).
Motion of foot and
ankle. Complications.

CMT group:
 3 patients with forefoot,
midfoot, ankle or knee pain.
 2 patients needed
medication, 1 had shoe
insert, 1 needed a cane
 In 4 feet there were
callosities present, and in
almost all feet were mild to
severe degenerative
changes in the ankle or
foot.

Postoperatively increase in
contact area and decrease in
peak pressures and pressure
time integral. Clinical results
such as plantar callosities and
roll over avoidance gait did
not always correlate with
pedobarographic data.
89% toon teen goede tot
excellente outcome 
allemaal een significante
verbetering op de scores.
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Author

Type of
study

Level
of
eviden
ce

Patients (feet)

N
(female:
male)

Age
(years)
(minmax)

Followup
(minmax)

lipomeningocele; 1 (1)
peripheral neuropathy

Chan 2007

Cohort
study
retrospe
ctive

D

9 children CMT (14 feet)

unclear

13.3 (917)

unclear

Procedures

Outcome measure

Results

hammertoe correction)

Walking aid.
Radiographic analyses.

Combination of oste
omies and muscle
transfers

Preop and postop
pedobarographic
measurements

Radiologisch bij alle voeten de
componenten van de
cavovarus verbeterd (minder
cavovarus).
Maryland Foot Rating Score
improved from 72.1 to 89.9.
AOFAS improved from 46.3 to
89.1. Ankle or foot motion
was maintained or improved
in 16 feet. Complications in 5
of 65 osteotomies. All patients
were brace free
postoperatively (3 used AFO
preoperatively).
Decrease in forefoot
adduction, reduction in both
hindfoot and forefoot cavus
leading to an overall 13%
reduction in the height of the
longitudinal arch.
Postoperative measurements
showed sign improvement of
the cavovarus deformity
(statistically sign for lateral
talus-first metatarsal, the
calcaneus-first metatarsal
angle, calcaneal pitch.
Comparing preop and postop
pedograph values, good
correction of the increased
Lateral MidFoot segment
pressure was seen.
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Author

Type of
study

Level
of
eviden
ce

Patients (feet)

N
(female:
male)

Ward
2008

Cohort
Study

C

25 CMT (41) with flexible
hindfoot varus that was
passively correctable

11-14

Age
(years)
(minmax)
15.5
(8.725.1)

Followup
(minmax)

Procedures

Outcome measure

Results

plantar fasciotomy,
transfer of the peroneus
longus to the peroneus
brevis tendon, and first
metatarsal osteotomy in
most patients.

SF36, FFI, gait analysis,
radiographic evaluation.

Correction of the cavus
deformity was well
maintained, although most
patients had some recurrence
of hindfoot varus as seen on
radiographic examination. The
patients had a lower mean SF36 physical component score
than age- matched norms, and
the women had a lower mean
SF-36 physical component
score than the men, although
this difference was not
significant. Smokers had lower
mean SF-36 scores and
significantly higher mean FFI
pain, disability, and activity
limitation subscores (p <
0.0001). Seven patients (eight
feet) underwent a total of
eleven subsequent foot or
ankle operations, but no
patient required a triple
arthrodesis. Moderate-tosevere osteoarthritis was
observed in eleven feet. With
the numbers studied, the age
at surgery, age at the time of
follow-up, and body mass
index were not noted to have
a significant correlation with
the SF-36 or FFI scores.
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Author

Type of
study

Level
of
eviden
ce

Patients (feet)

N
(female:
male)

Leeuwenst
ein 2010

Cohort
study

C

33 (52): 52 CMT pes
cavovarus

Napiontek
2015 [50]

Cohort
study

C

26 (43): 17 (30) CMT; 3 (5)
Friedreich; 6 (2) peripheral
motor and sensory
neuropathies

19:14

Age
(years)
(minmax)
13-59

Followup
(minmax)
57 (13153)

12:14

5-56

0.5-15
years

Procedures

Outcome measure

Results

Dorsiflexion osteotomy
of MTP I and tendon
transfers. Calcaneal
osteotomy in persistent
cavovarus feet
Arthrodesis; joint
preserving procedures

Early and late
complications. FFI
patient’s satisfaction
with QUOTE

No major complications.
FFI pain 29.3 -> 14.8
FFI disability 37.8 -> 23.5
77% less pain after
surgery90%
All patients stated that they
would decide to undergo the
treatment again. For children,
joint preserving surgeries gave
better results; however, the
results could not be
statistically confirmed. The
results for adults were
inconclusive as to which surgical techniques should be
preferred, arthrodesis or joint
preserving. The results show
that none of the surgical
techniques used for correction
of foot deformities in motorsensory polyneuropathies
seems to be preferable.
There are a variety of surgical
techniques which can be
freely combined: from
lengthening/release of
contractures, tendon
transposition and corrective
osteotomies to arthrodesis.
The last two procedures are
performed both to correct
deformity and stabilize joints.

AOFAS, WOMAC,
subjective assessment of
surgical outcome (0-10)
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Author

Dreher
2014 [28]

Type of
study

Cohort
study

Level
of
eviden
ce

C

Patients (feet)

14 (23) CMT

N
(female:
male)

Unclea
r

Age
(years)
(minmax)

17-50

Followup
(minmax)

28.8 ±
12.8
months

Procedures

Tibialis posterior tendon
transfer to the dorsum of
the foot (total split
posterior tibial tendon
transfer, T-SPOTT)

Outcome measure

Passive ankle range of
motion. AOFAS. 3d Gait
analysis.

Results

The choice of the technique
depends on the patient’s age
and the degree of deformity
as well as, to a considerable
extent, on the experience of a
surgeon who is to decide on
the best treatment. Whenever
possible, all elements of
deformity should be corrected
during one surgery
The three-dimensional gait
analysis revealed significant
increases in tibiotalar and
foot-tibia dorsiflexion during
the swing phase after surgery.
These increases were
accompanied by a significant
reduction in maximum plantar
flexion at the stance-swing
transition but without a
reduction in active range of
motion. Passive ankle
dorsiflexion measured in knee
flexion and extension
increased significantly without
any relevant decrease in
passive plantar flexion. The
AOFAS (American Orthopaedic
Foot & Ankle Society) score
improved significantly. Tibialis
posterior tendon transfer was
effective at correcting the foot
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Author

Faldini &
Gianini
2015

Type of
study

Cohort
study

Level
of
eviden
ce

C

Patients (feet)

12 CMT (24) with a flexible
deformity

N
(female:
male)

2:10

Age
(years)
(minmax)

14-28

Followup
(minmax)

6 years
(2-13)

Procedures

plantar fasciotomy,
midtarsal osteotomy,
extensor hallucis longus
tendon transfer to the
first metatarsal (Jones
procedure), and
dorsiflexion osteotomy
of the first metatarsal.
Mean

Outcome measure

Maryland Foot Score.
Increased plantar arch,
plantar flexion of the first
ray and secondary heel
varus, associated claw
toe deformity, and
callosities. Alignment of
the heel. Activity &
strength of each muscle
group, range of motion
of the foot and ankle,
gait abnormalities.

Results

drop component of cavovarus
foot deformity in patients
with Charcot-Marie-Tooth
disease, with the transfer
apparently working as an
active substitution. Although
passive plantar flexion was
not limited after surgery,
active plantar flexion at pushoff was significantly reduced
and it is unknown whether
this reduction was the result
of a tenodesis effect or calf
muscle weakness.
Level
The mean Maryland Foot
Score was 72 preoperatively
and 86 postoperatively. The
post- operative result was
rated as excellent in twelve
feet (50%), good in ten (42%),
and fair in two (8%). Mean
calcaneal pitch was 34⁰
preoperatively and 24⁰ at the
time of the latest follow-up,
the mean Hibb angle was 121⁰
preoperatively and 136⁰
postoperatively, and the mean
Meary angle was
25⁰preoperatively and 2⁰
postoperatively. Plantar
fasciotomy, midtarsal
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Author

Type of
study

Level
of
eviden
ce

Patients (feet)

N
(female:
male)

Age
(years)
(minmax)

Followup
(minmax)

Procedures

Outcome measure

Results

osteotomy, the Jones
procedure, and dorsiflexion
osteotomy of the first
metatarsal yielded adequate
correction of flexible cavus
feet in patients with CharcotMarie-Tooth disease in the
absence of fixed hindfoot
deformity. The fact that the
improvement in the outcome
score was only modest may be
attributable to the lack of
motor balance
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Tabel V-osteotomy / Ilizarov-methode die in Nederland niet wordt toegepast
Author

Type of
study

Level
of
eviden
ce

Patients (feet)

N
(fem
ale:
mal
e)

Age
(years)
(minmax)

Followup
(minmax)

Procedures

Outcome measure

Results

Oganesya
1996 [40]

Cohort
study

C

26:
39

16-56

3-19
years

Volkov-OganesyanPovarov hinged
distraction apparatus

Good / satisfactory /
unsatisfactory
(deformity, gait, walking
distance, shoes)

Good (59 feet), satisfactory
(20), unsatisfactory (4)

Kucukkaya
2002 [45]

Cohort
study

C

65 (83): 22 (22) neurovascular
injury; 14 (14) poliomyelitis; 12
(22) CMT; 8 (12) clubfeet; 4 (5)
myelodysplasia; 3 (4) cerebral
palsy; 1 (2) spondyloepiphyseal;
1 (2) myopathy
8 (9): 6 (6) polio; 1 (2) CMT; 1 (1)
traumatic injury

2:6

9-26

26-48
months

V-osteotomy; Ilizarov
method

Segev
2008 [27]

Cohort
study

C

13 (14): 7 (8) idiopathic clubfeet;
2 (2) CMT; 2 (2)
myelomeningocele; 1 (1)
neurofibromatosis; 1 (1) distal
arthrogryposis

Unc
lear

8-18

1.8-8.9
years

V-osteotomy; Ilizarov
method

All patients were satisfied
with their gait.
2x toe contractures, 1x skin
necrosis at the distraction site
of the foot.
Minor grade 1 and 2 pin tract
problems were observed.

5
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Tabel: Review/overview artikelen
Author
Roy 2001

Review /
overview
Overview

AMSTAR
max 11
0

PRISMA
max 27

Results / recommendation

0

A careful examination should be done to determine individual muscle strength and to evaluate the deformity and its components for
rigidity. Examination of the foot in the weight bearing position and in the non weightbearing position will give valuable information.
Radiographic assessment should include anterioposterior (AP) and lateral views of the feet and ankles obtained with the patient standing
and an axial or Harris view of the calcaneus.
Several treatment suggestions are made and corresponding complications are mentioned.

0

0

5

18

A recent MRI study of a small sample of patients who had CMT type 1A demonstrated consistent abnormalities of the intrinsic muscles of
the foot and a notable variability in the MRI findings of fatty infiltration of leg muscles. The investigators felt their results help explain the
development of the cavus deformity but, more importantly, demonstrated abnormalities in what otherwise appeared to be clinically normal muscles and variability among patients.
Clinical evaluation:
Documentation of the strength of all the muscle groups of the lower extremities is important because it allows an assessment of the
progression of the disease over time and helps the surgeon best understand the options for surgical reconstruction, if the symptoms
warrant intervention.
Physical examination of the patient who has CMT includes observation of standing posture and assessment of the ability to walk on the
heels and toes.
An assessment of the range of motion of the ankle is important, with particular attention to determining if the ankle rolls normally or
whether it functions more as a hinge.
The shape of the foot must be characterized, noting the presence or absence of clawing of the toes and the presence or absence of a
varus hindfoot. The so-called ‘‘peek-a-boo’’ heel sign is readily observed when viewing the patient from the front.
The degree of flexibility of the forefoot and hindfoot must be assessed and a determination made of the presence or absence of an
equinus contracture.
Surgical options:
The combination of both bony and soft tissue procedures is typically necessary for optimal outcome.
Therefore, it is important that surgical reconstruction be done in a stepwise manner with reassessment throughout a procedure, rather
than applying a given ‘‘recipe’’ of procedures to each foot with a cavovarus deformity.
Training for foot drop; no surgical intervention

Complicatio
ns of
surgery of
the foot &
ankle in
hereditary
neurologic
disorders

Beals 2008

Overview
CMT and
the
cavovarus
foot

Sackley
2009

Systematic
Review
Rehabilitati
on
intervention
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Author

Review /
overview

AMSTAR
max 11

PRISMA
max 27

Results / recommendation

0

0

Physical examination:
A complete gait analysis, observation of standing posture, and of the ability to walk on the heels and toes, both in and out of their shoe
gear, are required. The standing hindfoot alignment as viewed from the back reveals the extent of the hindfoot varus, and in cavovarus
feet the so-called “peek-a-boo” sign indicating a forefoot adductus as well as an elevated medial longitudinal arch.
Recommendations are given for several tests.
Treatment
Because of the variety of the etiologies and the differences in presentation, treatment decisions must be individualized.
the goal of operative treatment is to prevent or halt anteromedial ankle arthritis. The patient should be informed early about these goals,
expected outcome, and recovery time after surgery. In the majority of patients with neurogenic cavovarus feet, an appropriate correction
of the foot is achieved with soft-tissue release, tendon transfers, and osteotomies.
In this article, indications / recommendations are offered for: soft tissue release and tendon lengthening, tendon transfer, osteotomy,
calcaneal osteotomies, lateral column shortening, dorsiflexion osteotomy, midfoot osteotomy, hindfoot arthrodesis, clawtoe
reconstruction

0

0

Direct Pes Cavus

s for foot
drop in
neuromusc
ular disease

Krause
2012

Overview

Wicart
2012

Overview

Hindfoot
Varus &
neurologic
disorders

Cavus foot,
from
neonates to
adolescents

The various forms of direct pes cavus can be distinguished by radiological analysis.
Treatment
 posterior pes cavus: surgery before growth completion can stop the progression of the deformity. The first step consists in transferring one or more
dorsal flexors (tib-ialis anterior, extensor digitorum longus, peroneus tertius, peroneus brevis) to the calcaneal tuberosity to compen-sate for the triceps
surae weakness. Then, an osteotomy is performed to displace the calcaneal tuberosity upwards and posteriorly, thereby increasing the moments of the
transferred muscles
 anterior pes cavus: plantar fascia release with or without dorsal tarsectomy is indicated;
 mixed pes cavus: a combination of the above-described techniques

Pes Cavovarus

65

Author

Review /
overview

AMSTAR
max 11

PRISMA
max 27

Results / recommendation
Plantar fascia release, Tendon lengthening, tendon transfers, Osteotomies, triple atrhrodesis (this procedure is not desirable). Specific age related
treatment is mentioned: (children, adolescents and end of the growth period (page 826)

Yagerman
2012

Literature
review

0

0

pediatric
orthopedic
conditions
in CMT

Barton
2013

Overview

Rosenbau
m 2014

Overview

0

0

0

0

Joint
sparing
correction
of
cavovarus
feet in CMT

Cavus foot

Examination

Surgical decision making should start with a careful examination that includes assessment of foot alignment including the Coleman block test.
Inspection of plantar callus patterns is also usefulto help characterize the deformities and the areas of abnormal weight bearing, such as specific
metatarsalheads and the base of the fifth metatarsal. In addition, a careful motor examination is essential to help decide upon muscle transfers.
Lastly, radio-graphs play a critical role in decision making. These should be weight-bearing views and include, at a minimum, anteroposterior,
lateral, oblique and Harris axial or Saltzman alignment views.
Treatment
Correction of the cavus can be achieved by plantar fascia release alone in young children. In older children, full correction requires some combination of osteotomies and soft tissue procedures. Osteotomy options for the forefoot/mid-footinclude first metatarsal to address the plantarflexed first ray, medial cuneiform, first tarsometatarsalarthrodesis with realignment, multiple metatarsal osteotomies or combinations of all of
these procedures.
Muscle balancing is accomplished through various tendon transfers.
Triple arthrodesis should only be considered as a salvage procedure for a fixed deformity due to the high incidence of associated postoperative
degenerative joint disease

Each patient must be examined to assess precisely the involvement of each individual muscle, which is of paramount importance if the
deformity is to be understood and correctly treated.
The consensus among surgeons is that there is little role for nonsurgical management of the progressive foot deformity in patients with
CMT disease. If left untreated, the deformity worsens due to both disease progression and persisting muscle imbalances.
In the young patient, the aim must be to preserve joint motion, balance the foot, and prevent the progression to a fixed and symptomatic
deformity
The surgical approach to addressing the cavovarus foot must be on an individualized basis, and the most critical component of evaluating
the foot deformity in a patient with CMT for surgery is the clinical examination. Further imaging is certainly a useful adjunct, but the exact
nature of the surgery required is based on the physical examination.
Gould stated that the aim of surgery in the cavovarus foot in patients with CMT disease is to achieve a foot that is
Plantigrade, Mobile, Pain free
In this article, indications / recommendations are offered for: calcaneal osteotomies, forefoot/midfoot osteotomies, plantar fascia
release, tendoachilles lengthening, tendon transfers, toe deformities,
Physical Examination
The physical examination should involve assessment with the patient sitting, standing, and walking. While seated, the shape and
symmetry of the foot and toes should be evaluated; clawing may be present (extension at metatarsophalangeal and flexion at
interphalangeal joints). The skin and soft tissues should be evaluated for lesions and callosities, because longstanding deformity can
adversely affect tissue quality. With hindfoot varus, pressure is focused on the lateral border of the foot. This condition can cause pain
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Author

Review /
overview

AMSTAR
max 11

PRISMA
max 27

Results / recommendation
and callusing, and occasionally fifth metatarsal stress fractures. A full motor examination should be performed, documenting the strength
of
each muscle group against active resistance in both legs. Strength can be graded with the Medical Research Council scale or with handheld dynamometry, which has been found to be an objective instrument for determining muscle strength in the setting of CMT disease.13
A full sensory and vascular examination must also be performed, and the flexibility of the hindfoot, ankle, and toes is important to assess.
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Zoekverantwoording
Database

Cochrane Central
Register of Controlled
Trials (CENTRAL)

Zoektermen

16

HMSN:TI,AB,KY

#2

"Hereditary sensory and motor neuropathy": TI,AB,KY

#3

"Charcot Marie Tooth Disease"

#4

("Charcot Marie Tooth Disease"):MH

#5

CMT:TI,AB,KY

#6

("Spastic paraplegia hereditary"):TI,AB,KY

#7

("Spastic paraplegia hereditary"):MH

#8

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6

#9

foot:TI,AB,KY

#10

foot:MH

#11

#9 OR #10

#12

#8 AND #11

PEDro Physiotherapy
Evidence Database
CINAHL EBSCO

Aantal hits

#1

Charcot Marie Tooth Disease (title/abstract) & Foot or ankle
(body part):

4

CMT (title/abstract) & foot or ankle (body part):

2
53

#1

HMSN:TI,AB,KY

#2

"Hereditary sensory and motor neuropathy": TI,AB,KY

#3

"Charcot Marie Tooth Disease"

#4

("Charcot Marie Tooth Disease"):MH

#5
#6
#7

CMT:TI,AB,KY
("Spastic paraplegia hereditary"):TI,AB,KY
("Spastic paraplegia hereditary"):MH
#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6
foot:TI,AB,KY
foot:MH
#9 OR #10
#8 AND #11

MEDLINE (OVID)

1

HMSN.mp. or exp "Hereditary Sensory and Motor
Neuropathy"/
5996

2

exp Charcot-Marie-Tooth Disease/ or "Charcot Marie Tooth
Disease".mp.
3963

3

CMT.mp. 3340

4

"Spastic paraplegia hereditary".mp. or exp Spastic Paraplegia,
Hereditary/
1018

5

1 or 2 or 3 or 4

6

exp Foot/ or foot.mp.

7

5 and 6 366

356

8659
121863
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Abstract van een congres
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Review Foot Drop
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Review
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Review
Overzichtsartikel
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Hoofdstuk 4 Handoperaties bij HMSN

5

Centrale vraag: Wanneer en voor welke patiënten (bij welke handfunctie) is chirurgische
behandeling zinvol?
4.1
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Wat is het juiste moment om de patiënt met HMSN voor operatief ingrijpen naar de
handchirurg te verwijzen?
Welk onderzoek moet er worden gedaan voor al dan niet tot een operatie wordt besloten?
Wat mag men verwachten wat betreft de functie van de hand na de operatie? Welke
handoperaties zijn wanneer het meest effectief?
Moet de handchirurg over specifieke kennis en ervaring beschikken voor het uitvoeren
van de operaties?

Inleiding
Zwakte van met name de intrinsieke maar ook van de extrinsieke handspieren en een verstoring
van de handfunctie komen al in een zeer vroeg stadium van HMSN voor (Burns 2008) en kunnen
zorgen voor aanzienlijke beperkingen in de dagelijkse activiteiten (Eklund 2009, Videler 2009).
Vaak neemt ook het gevoel af. Hierdoor kan iemand minder goed koude en warmte voelen, maar
kan er wel pijn of een brandend gevoel zijn.
Ten gevolge van de spierzwakte treden soms vormafwijkingen op aan de handen. De klauwhand
is kenmerkend, maar komt niet frequent voor. Tezamen met het krachtverlies en de
gevoelsstoornissen leidt dit tot een beperkte handfunctie. Wanneer de handproblemen ernstiger
worden, kan de revalidatiearts verwijzen naar een chirurg voor ingrepen om de handfunctie te
verbeteren. Operaties kunnen bijvoorbeeld bestaan uit transposities van pees/pezen in de
hand/onderarm.
Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden, is er een systematische literatuuranalyse verricht
naar de volgende wetenschappelijke vraagstelling: Wanneer en voor welke patiënten (bij welke
handfunctie) is chirurgische behandeling zinvol?
In de databases Medline (OVID, 1946-2016), CENTRAL (1999-2016), PEDRO (1929-2016) en
CINAHL (1976-2016) is tot en met februari 2016 met relevante zoektermen gezocht naar indicaties
voor handoperaties bij patiënten met HMSN. De zoekverantwoording is weergegeven aan het
einde van dit hoofdstuk. De literatuurzoekactie leverde 158 treffers op.
Een geselecteerd aantal leden van de werkgroep beoordeelde de titels en/of abstracts van deze
158 treffers op grond van de volgende criteria voor inclusie:
 RCT’s of ander vergelijkend onderzoek, cohortonderzoek;
 het onderzoek wordt uitgevoerd bij HMSN-patiënten;
 er wordt in de studie onderzoek gedaan naar één of meerdere operatieve behandelingen aan
de hand;
 de beschreven uitkomstmaat in de studie is een functionele uitkomstmaat (bijvoorbeeld
handvaardigheid, nine-hole peg test, Kapandjisore, Range of Motion, hoekmetingen,
krachtmetingen) of een uitkomstmaat op het gebied van kwaliteit van leven of algehele
gezondheid of vragenlijsten.
Studies werden geëxcludeerd als het bijvoorbeeld een casestudie, proefdieronderzoek, een
overzicht van chirurgische technieken of symptomen betrof.
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie 47 studies voorgeselecteerd. Na
raadpleging van de volledige tekst werden vervolgens 28 studies geïncludeerd en 19 studies
definitief geëxcludeerd. Van deze 28 studies betrof het slechts 5 studies bij HMSN-patiënten.
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Wat is het juiste moment om de patiënt met HMSN voor operatief ingrijpen naar de
handchirurg te verwijzen?

Inleiding
Het reguliere beleid voor mensen met HMSN met klachten aan de handen zoals genoemd in de
inleiding zijn behandelingen met fysiotherapie en ergotherapie gericht op het beperken van de
gevolgen van de ziekte. In dit hoofdstuk onderzoeken we wanneer deze conservatieve
behandelingen onvoldoende effect hebben en wanneer mensen met HMSN door de
revalidatiearts verwezen dienen te worden naar een handchirurg om de mogelijkheden voor
operatief ingrijpen te bespreken. Wat is het juiste moment (niet te vroeg maar ook niet te laat)
om de handen te opereren? Zijn hiervoor indicaties te geven of is er een algoritme te geven dat
hiervoor gevolgd moet worden? Is er een beslisboom te maken en zijn er randvoorwaarden te
geven voor wel of niet opereren?
Zoeken en selecteren
Van de 28 artikelen die werden geselecteerd op basis van het abstract bleken er vijf studies
geschikt voor de wetenschappelijke onderbouwing van deze vraag (Wood 1995, Chalekson 1999,
Schwarz 2003, Estilow 2012) met in totaal 122 patiënten. In de studies worden meerdere
indicaties gegeven voor het starten van een operatieve behandeling van de handen. Er zijn geen
gerandomiseerde studies verricht naar het effect van operaties aan de handen van patiënten met
HMSN in verschillende stadia van HMSN. De patiënten die zijn beschreven in de literatuur zijn niet
homogeen in ernst van de aandoening. Daarnaast is er vaak sprake van een retrospectieve studie
waarbij de preoperatieve problematiek van de hand niet goed is beschreven. Deze literatuur is
niet bruikbaar om een op ‘evidence’ gebaseerd antwoord te geven op de gestelde vraag, maar
leverde gecombineerd met andere studies wel een aantal inzichten op.
Samenvatting literatuur
Slechts enkele studies beschrijven operatieve ingrepen aan de handen bij patiënten met HMSN
(Wood 1995, Chalekson 1999, Schwarz 2003, Estilow 2012). Deze studies hebben alle een lage
level of evidence (zie evidencetabel hoofdstuk 4). In de genoemde studies worden meerdere
opties besproken voor het herstel van de handfunctie door middel van verschillende
peestransposities. Op grond van de (slechts) beperkt beschreven resultaten is geen op evidence
gefundeerd oordeel te geven over de waarde van de diverse opties. In de studies worden
meerdere indicaties gegeven voor het starten van een operatieve behandeling van de handen.
Hierbij komen de volgende indicaties naar voren:
• een verminderde oppositiemogelijkheid van de duim (Wood 1995, Schwarz 2003);
• een verminderde pincet- en driepuntsgreep (tripod pinch) (Wood 1995);
• het klauwen van de vingers (Wood 1995);
• dreigende contractuurvorming;
• toename van sensibiliteitsproblemen ten gevolge van zenuwcompressie (bijvoorbeeld n.
medianus) (Chalekson 1999).
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Conclusies
Wat is het juiste moment voor de revalidatiearts om de patiënt met HMSN voor operatief
ingrijpen naar de chirurg te sturen?
Wat is het juiste moment (niet te vroeg maar ook niet te laat) om de handen te opereren?
Zijn hiervoor indicaties te geven of is er een algoritme te geven dat hiervoor gevolgd kan
worden? Is er een beslisboom te maken en zijn er randvoorwaarden te geven voor wel of
niet opereren?
Level 4

Level 4

Level 4

Level 4

Level 4

Level 4

Level 4
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15

Als het verloop van de ziekte nog progressief is en de functie van de patiënt nog steeds
afneemt, zou de chirurg pees transfers en/of stabiliserende procedures moeten gebruiken die
niet zorgen voor achteruitgang van de handfunctie.
Wood 1995
Bij patiënten die al langere tijd HMSN hebben, wordt geadviseerd om een fusie van het MPgewricht van de duim uit te voeren, of extensor carpi ulnaris naar extensor pollicis brevis
oppositie, transfer van de extensor indicis rondom de derde metacarpaal in de abductor
pollicis voor de pincetgreep, en transfer van de pees van de abductor pollicis longus met
gebruik van de palmaris longus of plantaris pees donor.
Wood 1995
Als het klauwen van de vingers in ernstige mate aanwezig is, zou de palmaris longus verlengd
met de palmaris fascia gebruikt kunnen worden als Lasso Loop Procedure rond de A1 pulley
(begin van de peeskoker).
Wood 1995
Veel patiënten die al langere tijd HMSN hebben, zullen tevreden zijn met een operatieve
ingreep die de pincetgreep verbetert.
Wood 1995
Resultaten van oppositieplastiek bij oudere patiënten werken net zo goed werkt als bij
jongere patiënten. Leeftijd is dus geen contra-indicatie.
Schwarz 2003
Er is bezorgdheid over de levensvatbaarheid van donorspieren wat betreft het behoud van
hun functie over de tijd, aangezien HMSN een progressieve ziekte is en patiënten bij een
volgend consult vaak een spierverzwakking/atrofie vertonen. Dit moet patiënten er niet van
weerhouden om verwezen te worden naar een chirurg om een peestransfer uit te voeren.
Estilow 2012
Chirurgische ingrepen (peestransposities, arthrodese, wekedelenchirurgie) lijken ook zinvol
bij volwassen HMSN-patiënten met een lange geschiedenis van stoornissen en misvormingen.
Chalekson 1999, Wood 1995, Estilow 2012

Overwegingen
Studies met patiënten met lepra tonen vergelijkbare handfunctieproblematiek. Het betreft
meestal te onderscheiden peestransposities in wisselende combinaties.
Er zijn bij HMSN verschillende operatietechnieken beschreven waarbij er vaak een combinatie van
technieken is toegepast. Het betreft meestal te onderscheiden peestransposities in wisselende
combinaties. Bij HMSN zijn er geen vergelijkende studies gedaan naar chirurgische technieken, er
kan dus geen eenduidige conclusie worden getrokken over de chirurgische technieken bij HMSN.
Om de relatieve onbekendheid met de operatieve mogelijkheden bij patiënten en artsen te
verminderen is het zinvol om al in een vroeg stadium voorlichting te geven over de operatieve
mogelijkheden. Dit mede omdat bij (te) late indicatiestelling tot een operatieve ingreep sprake
kan zijn van contracturen die het resultaat negatief beïnvloeden; bij een transpositie dienen de
gewrichten soepel te zijn om de benodigde kracht voor bewegen laag te houden.
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Uit de goed opgezette studie van Videler blijkt dat afname van de kracht van de driepuntsgreep
en een verminderde oppositiemogelijkheid een groot deel van het handfunctieverlies bij HMSN
verklaren (Videler 2010). Verbetering van de handfunctie kan worden nagestreefd door
peestransposities (zoals ook frequent wordt toegepast bij lepra en bij uitval van de motore functie
van bijvoorbeeld de nervus medianus en ulnaris) (Wood 1995).
Aan de in de samenvatting van de literatuur genoemde aspecten liggen vooral de achteruitgang
van de spierkracht en in mindere mate het verlies van sensibiliteit door de neuropathie ten
grondslag (Wood 1995). Deze aspecten zijn ook beschreven in studies van Miller, Burns, Videler
en Eklund naar het effect van de HMSN op de handfunctie (Miller 1991, Burns 2008, Videler 2010,
Eklund 2009).
Om tot een juiste timing van de indicatiestelling te kunnen komen, is een classificatie van de
handproblematiek bij HMSN gewenst. Een gevalideerde methode van classificeren van de
handproblematiek bij HMSN ontbreekt echter. Hier wordt een voorstel geformuleerd gebaseerd
op de pathofysiologie van de handfunctiestoornis bij HMSN, klinisch inzicht van meerdere experts
en gegevens uit de literatuur over de factoren die de handfunctie bij HMSN beïnvloeden (Videler
2008). Spreken van classificatie suggereert dat er sprake is van een vast omschreven beloop van
de handfunctieveranderingen bij mensen met een HMSN, dit is niet altijd het geval. Bij een
aanzienlijk deel van de patiënten levert dit echter een bruikbare indeling op. Bij hantering van
deze indeling is er sprake van mogelijkheid tot operatieve handfunctieverbetering bij type 3 en 4.
Bij type 5 is er een vermindering van het effect van de ingreep door de contracturen.
Mogelijkerwijs kan ook het meten van de spierkracht en sensibiliteit in combinatie met
(onderdelen van) de Sollermantest helpen bij het evalueren en vervolgen van de gevolgen van
HMSN voor de handfunctie (Videler 2008).
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De werkgroep stelt voor om besluitvorming te laten plaatsvinden onderstaand algoritme:

Categorieën afwijkingen van de hand bij HMSN
A. Normale hand met normale functie en kracht.
B. Hand met parese en normale functie aangaande grepen, soepel.
C. Hand met parese en normale functie aangaande onbelaste grepen, bij krachtige
pinch/lateraalgreep blijkt parese van oppositie (buckethandle-fenomeen) en eerste
dorsale interosseus, geen adductiecontractuur
D. Hand met parese en abnormale functie aangaande grepen, in combinatie met
klauwstand.
E. Hand met contracturen, dat wil zeggen neutrale positie niet haalbaar.
F. Volledige parese zonder contractuur.
NB Bij al deze fasen kan er sprake zijn van sensibiliteitsstoornissen.
NB Deze indeling is gemaakt op basis van expert opinion.

Categorie

Gevolgen voor
hand

Functieverlies*

Risico’s op
contracturen

Grepen die
worden
beperkt

A

Hand met normale
functie

minimaal

-

geen chirurgie

B

Hand met parese
en normale functie
aangaande grepen

geen tot weinig
krachtverlies van
intrinsieke musculatuur
krachtverlies van
intrinsieke en soms
extrinsieke spieren

risico op
contracturen,
langzaam?

-

geen chirurgie

C

Hand met parese
en normale functie
aangaande
onbelaste grepen,
bij krachtige
lateraalgreep blijkt
parese oppositie en
eerste dorsale
interosseus
Hand met parese
en abnormale
functie aangaande
grepen, in
combinatie met
klauwstand
Hand met
contracturen, dat
wil zeggen normale
positie niet
haalbaar

disbalans intrinsieke en
extrinsieke spieren
rondom duim

risico op
contractuur
CMC1 en 1e web

oppositiegreep,
driepuntsgreep,
pincetgreep

spalk te
overwegen
chirurgie te
overwegen

uitgesproken krachtverlies
intrinsieke en extrinsieke
spieren met (neiging tot)
klauwstand

oppositiegreep,
driepuntsgreep,
pincetgreep
cilindergreep

spalk te
overwegen
chirurgie te
overwegen

oppositiegreep,
driepuntsgreep,
pincetgreep,
cilindergreep

Hand met volledige
paralyse, wel
soepel

uitgesproken krachtverlies
intrinsieke en extrinsieke
spieren met klauwstand

risico op
contractuur
CMC1 en 1e web
risico van
contractuur MCP/ PIP-gewrichten
risico op
contractuur
CMC1 en 1e web,
risico voor
contractuur MCP/PIP-gewrichten
risico op
contractuur
CMC1 en 1e web,
risico voor
contractuur MCP/PIP-gewrichten

chirurgie te
overwegen,
mogelijk wordt de
indicatiestelling
beperkt door
contracturen
geen chirurgie
overwegen,
beperkt door
peestranspositie

D

E

F

uitgesproken krachtverlies
intrinsieke en extrinsieke
spieren met klauwstand

Chirurgie

*Sensibiliteitsverlies kan steeds een rol spelen, neemt meestal toe met de ernst en duur van HMSN.

5

Tabel 2: Indeling handproblematiek en bijbehorende risico´s, beperkingen en
behandelmogelijkheden
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Aanbevelingen 4.1
Geef bij de eerste symptomen van een beperkte handfunctie (type 2 of type 3 uit tabel 2)
voorlichting over de mogelijkheid om bij toenemende beperkingen van de handfunctie te
verwijzen naar de handchirurg om operatieve mogelijkheden te bespreken. Indien nodig kan ook
worden verwezen naar een handtherapeut.
Maak bij het begeleiden van patiënten met HMSN gebruik van klinische indeling van de
handfunctiestoornis (zie tabel 2) om samen met de patiënt te kunnen besluiten of conservatieve
behandelingen of een chirurgische behandeling geïndiceerd is.
Meld patiënten met HMSN dat bij er een handfunctiestoornis type 3, 4 en 5 (tabel 2) sprake kan
zijn van een operatie-indicatie, afhankelijk van hun hulpvraag.
5
4.2
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Welk onderzoek moet er worden gedaan voor al dan niet tot een operatie wordt besloten?

Inleiding
Om samen met de patiënt de keuze te maken voor wel of geen operatieve ingreep zijn
verschillende lichamelijke en andere onderzoeken mogelijk ter ondersteuning van die keuze. In
deze paragraaf willen we antwoord geven op de vraag welke onderzoeken hierbij het beste
gebruikt kunnen worden.
Zoeken en selecteren
Van de 28 artikelen die werden geselecteerd op basis van het abstract bleken er twee studies
geschikt voor de wetenschappelijke onderbouwing van deze vraag (Wood 1995, Chalekson 1999).
Hoewel van geen van deze twee studies het specifieke doel was te bekijken welke onderzoeken
moeten worden uitgevoerd om te beslissen over een operatie, kon er informatie uit de studies
worden gedestilleerd over welke onderzoeken worden gedaan voordat al dan niet tot een
operatie wordt overgegaan.

25

Samenvatting literatuur
Twee studies benoemden familiegeschiedenis als belangrijke voorspellende factor voor de
progressie van HMSN (Wood 1995, Chalekson 1999). In de twee andere studies werd genoemd
dat een goede klinische evaluatie nodig is om te besluiten welke operatie uitgevoerd zou moeten
worden. Verschillende tests worden genoemd zoals spierkracht, beoordeling van de diverse
handgrepen, afwezigheid van contracturen. Zie tabel 3 voor de specifieke testen die zijn
beschreven in de literatuur.
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Conclusies
Welk onderzoek moet er worden gedaan?
Level 3

Er zijn vier gebieden van handfunctie die onderzocht en geëvalueerd moeten worden:
1. de verminderde geleidingssnelheid van de zenuwbanen;
2. de verminderde oppositie van de duim;
3. verslechterde pincetgreep;
4. het klauwen van de vingers.
Daarnaast moet de patiënt geïnformeerd worden over de progressiviteit van de ziekte.
Wood 1995, Chalekson 1999
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Overwegingen
Op basis van de beoordeelde literatuur is geen evidence based-advies te geven over welk
onderzoek pre- en postoperatief ter evaluatie gedaan moet worden. Wel is duidelijk dat de
oppositiemogelijkheid, de kracht van de driepuntsgreep en de aanwezigheid van contracturen van
belang zijn bij de indicatiestelling tot een operatieve ingreep (Videler 2010). Deze aspecten dienen
bij de indicatiestelling van een ingreep te worden betrokken. Op grond van de literatuur over
HMSN en vanuit de rol als experts formuleert de werkgroep een aantal aanbevelingen voor het
basis lichamelijk onderzoek bij patiënten met HMSN. Dit kan zowel worden gebruikt voor de lange
termijnfollow-up als bij de indicatiestelling voor een ingreep.

10
Eventueel kan sensibiliteitsonderzoek gedaan worden en mogelijk aanvullend EMG-onderzoek
voor het uitsluiten van bijkomende zenuwcompressie zoals CTS en ulnaropathie. In onderstaande
tabel worden de meest belangrijke onderzoeken beschreven die men kan uitvoeren, rekening
houdend met datgene wat hierboven is beschreven.
15
Naam test

Referentie artikel

Korte beschrijving /
uitvoering

Welke componenten
worden getest?

 sensibiliteit

Weinstein 1993

Standaard
goniometrie
Standaard
goniometrie
De duim wordt
geopponeerd richting
distale palmaire
handlijn, score 0-10
Semmes Weinstein
Monofilament-test

Beweeglijkheid

 oppositie duim

Cambridge-Keeling
2002
Cambridge-Keeling
2002
Kapandji 1992

handvaardigheid

Taak 4, 8 en 10 van
Sollermantest
Onder andere
beoordeling
grijpfunctie

Lichamelijk
onderzoek:
 AROM hand
 PROM hand

Testen
 kracht
driepuntsgreep
 kracht pincetgreep
 kracht vuistgreep
 kracht intrinsieke
musculatuur
 three-item
Sollerman test
 nine-hole peg test

Beweeglijkheid
Oppositie duim

Drempel voor gevoel

Mathiowetz et al,
1985
Mathiowetz et al,
1985
Mathiowetz et al,
1985
Schreuders et al, 2006
Rosén and Lundborg,
2000; Sollerman 1995
Mathiowetz et al,
1985

negen pluggen snel
verplaatsen in bord

Tabel 3: Lichamelijk onderzoek en specifieke testen voor de hand bij HMSN
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Aanbevelingen 4.2
Gebruik bij patiënten met HMSN bij het testen van handfunctie de Kapandji-oppositiescore* als
maat voor de mogelijkheid tot oppositie, zowel voor follow-up als indicatiestelling.
Gebruik bij patiënten met HMSN bij het testen van handfunctie de nine-hole peg test* of threeitem Sollerman test*.
Gebruik bij patiënten met een HMSN bij het beoordelen van de kracht van diverse grepen
aanvullende onderzoekstechnieken waarbij de kracht van de driepunts, pincet- en vuistgreep
gemeten wordt.
5
Indien een Rotterdam Intrinsic Hand Myometer (RIHM) aanwezig is dan kan ook de kracht van de
intrinsieke musculatuur worden gemeten en vervolgd.
Overweeg zo nodig een sensibiliteitsonderzoek en eventueel aanvullend EMG-onderzoek voor
het uitsluiten van bijkomende zenuwcompressie zoals CTS en ulnaropathie.
* Zie voor beschrijving tabel 3
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4.3

Wat mag men verwachten van de functie van de hand na de operatie? Welke
handoperaties zijn wanneer het meest effectief?

Inleiding
Volgens de Nederlandse wet- en regelgeving moet er sprake zijn van ‘informed consent’ bij het
nemen van een besluit voor een behandeling (wet WGBO volgens de KNMG). Als belangrijk
onderdeel van informed consent dient een patiënt met HMSN te worden geïnformeerd over wat
hij kan verwachten van een operatie. Dit dient te worden afgezet tegen andere, niet-operatieve,
opties. De hulpvraag van de patiënt is meestal leidend in het bespreken van de verwachtingen.
Tot nu toe bestaat er echter geen systematische informatie over wat een patiënt kan verwachten
als uiteindelijk resultaat van een operatie.
Zoeken en selecteren
Van de 28 artikelen die werden geselecteerd op basis van het abstract bleken er drie studies
geschikt voor de wetenschappelijke onderbouwing van deze vraag (Michelinakis 1981, Wood
1995, Estilow 2012). Slechts enkele studies beschrijven operatieve ingrepen aan de handen bij
patiënten met HMSN. Deze studies hebben alle een lage level of evidence (zie conclusietabel).
Samenvatting literatuur
In de studies van Michelinakis 1981, Wood 1995 en Estilow 2012 worden meerdere opties
besproken voor het herstel van de handfunctie doordat gebruik wordt gemaakt van verschillende
peestransposities. Op grond van de (slechts) beperkt beschreven resultaten is geen enkel oordeel
te geven over de waarde van de diverse opties, laat staan welke het meest effectief is bij HMSN.
RCT’s waarbij verschillende technieken met elkaar vergeleken worden, zijn er niet.
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Conclusies
Wat mag men verwachten van de functie van de hand na de operatie? Welke handoperaties
zijn wanneer het meest effectief?
Level 3
Na het verplaatsen van de flexor superficialis pees van de ringvinger naar de duim
zou weer een goede oppositie verkregen kunnen worden waardoor ook pulp to
pulp-pinch kan worden uitgevoerd. Het gebruik van de schaar, knopen openen en
een horloge opdraaien kunnen hierdoor weer mogelijk worden gemaakt evenals
het sluiten van een rits of afsteken van een lucifer. Het uiterlijk van de handen kan
ook verbeteren na deze ingreep.
Michelinakis 1981
Level 3
Wood et al (1995) beschrijven een aantal voorkeursingrepen:
geen oppositie: transfer van extensor pollicis brevis naar de extensor carpi ulnaris
zoals beschreven door Phalen&Miller (1947);
zwakke greep: fusie van het MP-gewricht van de duim;
klauwen van de vingers: de lassoloop-operatie zoals beschreven door Zancolli
(1995).
Wood 1995
Level 3
Flexor digitorum superficialis oppositie peestransfer kan zorgen voor verbetering in
palmaire abductie (30°/40°), oppositie (van duim naar alle vingers) en verkrijgen
van verschillende grepen (pincer, palmar en lateral). Daarnaast kunnen
handvaardigheidstesten verbeteren. Functionele verbeteringen kunnen worden
verkregen op het gebied van zelfzorg (voeding, aankleden) en spelen.
Estilow 2012
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Overwegingen
Het vergelijken van de uitkomsten van de diverse studies is moeilijk omdat er in vrijwel elke studie
een eigen chirurgische techniek wordt gebruikt of een modificatie op een bestaande techniek. Bij
enkele studies worden ook meerdere technieken gecombineerd uitgevoerd.
Voor de functie van de hand zijn drie grepen het belangrijkste. Dit zijn de pincetgreep,
driepuntsgreep en cilindergreep. Om bij HMSN de handfunctie wat deze grepen betreft te
verbeteren, tracht men meestal operatief de functie van de duim te verbeteren door meerdere
aspecten te verbeteren (oppositie, adductie en stabiliseren dig II) naast een eventuele correctie
van de klauwhand. In de literatuur worden meerdere chirurgische technieken en modificaties
daarop beschreven. De chirurgische procedures kunnen worden ingedeeld in operaties op het
niveau aan de weke delen (peestransposities en tenotomieën), gewrichten (capsulotomieën en
artrodesen) en de botten (osteotomieën).
Hier volgt een overzicht van de mogelijke chirurgische technieken.
In Appendix 3 staan mogelijke chirurgische behandelingen aan de hand bij mensen met HMSN
beschreven. Onderstaand overzicht is gebaseerd op basis van expert opinion en niet
noodzakelijkerwijze de geselecteerde literatuur.
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Herstel van de duimfunctie

5

10

Oppositie
 Flexor Digitorum Superficialis (FDS) 4 transfer volgens Royle-Thompson (FDS 3 geeft mogelijk
krachtverlies).
 Abductor Digiti Minimi transfer volgens Huber (niet echt geschikt bij volwassenen in verband
met lengte).
 Extensor Indicis transfer (Burkhalter) heeft de voorkeur. Geen krachtverlies en geen echt
functieverlies (hooguit extensorlag dig 2). Insertie moet wel ulnair van MCP 1 zijn anders
ontstaat een adductie in plaats van oppositie.
 Palmaris Longus transfer (Camitz 2005). Geeft meer palmair abductie dan oppositie.
Van de FDS-transfer voor de oppositie wordt aangegeven dat dit de meestvoorkomende is met
uitstekende tot goede resultaten in 63% van de gevallen (McEvitt 2002).

15
Adductie
 ECRB-pees verlengen met peestransplantaat tussen MC 3 en 4 naar volair transponeren en
fixeren aan adductor peesinsertie.
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Stabilisatie dig II
 Accessoire APL-pees verlengen met peestransplantaat en fixeren aan insertie van m.
interosseus.
Herstel van de klauwhand
 Zancolli Lasso–procedure.
FDS-pees fixeren op A1-of A2-pulley. Er zijn veel variaties van deze ingreep.
 Stille-Bunnel-transpositie (dig 4 en 5).
FDS-pees splitsen en fixeren aan lateraalband om PIP in extensie te krijgen.
 ECRB of L transfer. Technisch lastig.
 Zancolli-capsulodese of Omer-modificatie. Waarschijnlijk onvoldoende op lange termijn.
Als uitkomstmaten om het effect van de handoperatie vast te stellen worden meestal de kracht
van de driepunts-, pincet- en vuistgreep gebruikt. Daarnaast is de nine-hole peg test een
veelgebruikte test om een indruk te krijgen van de vingerfunctie. Ook tevredenheid van de patiënt
is een vaak gebruikte uitkomstmaat. Verder worden er diverse andere uitkomstmaten gebruikt
zoals anatomische stand en gewrichtshoeken. Er is geen algemene overeenstemmende
uitkomstmaat tussen de studies die het vergelijken van de diverse studies mogelijk maakt.
Voor de Zancolli Lasso-procedure worden goede resultaten gevonden met een goede tot redelijk
goede correctie van de stand bij 17 van de 19 patiënten en een verbetering van de grijpkracht bij
13 van de 19 patiënten (Gupta 2015). Bij vergelijking met een andere procedure wordt meer
krachtherstel gezien en minder correctie van de klauwhand (Ozkan 2009). De Zancolli-procedure
wordt vaker gebruikt om andere technieken mee te vergelijken.
Algemene voorwaarden operatie
Als algemene voorwaarden voor het slagen van een operatie wordt aangegeven door de
werkgroepleden dat er geen contracturen mogen zijn. Op grond van de beperkte beschrijvingen
van de resultaten in de literatuur, en het feit dat afname van de kracht van de driepuntsgreep en
een verminderde oppositiemogelijkheid een groot deel van het handfunctieverlies bij HMSN
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verklaart (Videler 2010), komt de werkgroep tot de volgende aanbevelingen om de kracht van de
driepuntsgreep en de oppositiemogelijkheid te verbeteren.
Aanbevelingen 4.3
5
Maak in overleg met de patiënt een keuze voor een chirurgische procedure of een combinatie
van procedures aan de hand van de behoefte van de patiënt en het te verwachten resultaat van
de operatieve ingreep.
Kies voor verbetering van de oppositie van de duim om de grijpfunctie aanzienlijk te verbeteren.
Overweeg de combinatie oppositieplastiek en adductieherstel van duim met een stabilisatie
procedure van dig 2; dit zal de twee- en driepuntsgreep verbeteren en krachtiger maken.
Overweeg correctie van de klauwhand om de grijpfunctie van de hand verbeteren.
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15

20

4.4

Moet de handchirurg over specifieke kennis en ervaring beschikken voor het uitvoeren
van de operaties?

Inleiding
Omdat HMSN een zeldzame aandoening is en chirurgische ingrepen zelden worden uitgevoerd, is
er bij de handchirurgen over het algemeen weinig ervaring met deze ingrepen. Met goede
oefentherapie (en vaak cilindrisch splinten van contracturen van de PIP-gewrichten) kunnen
contracturen vaak dermate verbeterd worden dat een peestranspositie opnieuw overwogen kan
worden.
Zoeken en selecteren
Van de 28 artikelen die werden geselecteerd op basis van het abstract bleek er één studie geschikt
voor de wetenschappelijke onderbouwing van deze vraag (Sane 2 1997). In deze studie werd
gerefereerd aan de specifieke kennis waarover een chirurg moet beschikken om een operatie uit
te voeren.
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Overwegingen
Volgens Sane 2 (1997) worden goede chirurgische resultaten alleen bereikt als de chirurg ervaring
heeft opgedaan bij operaties aan veel handen. De specifieke kennis en ervaring van de
handchirurg zijn geen onderwerp van studie van Sane 1997 geweest bij patiënten met HMSN. Wel
wordt in sommige artikelen over peestransposities aangegeven dat ervaring bij de chirurg en
therapeut van belang is. Bij enkele studies over lepra werd dit specifiek benoemd. Er hebben
echter geen gecontroleerde studies plaatsgevonden waardoor de level of evidence laag is.
Hierdoor zijn de overwegingen en aanbevelingen expert based.
De literatuur geeft aan dat specifieke kennis en ervaring noodzakelijk is bij de chirurg en het
revalidatieteam. Vanuit de werkgroep wordt benadrukt dat een chirurg in zijn besluitvorming deel
moet uitmaken van een multidisciplinair team met revalidatiearts en/of neuroloog. Dit
multidisciplinaire team is zowel betrokken bij de diagnostiek en indicatiestelling als follow-up.
Ondanks het feit dat er geen onderzoek is verricht naar het belang van specifieke kennis en
ervaring in de besluitvorming, benadrukt de werkgroep dat specifieke kennis en ervaring
noodzakelijk is voor de besluitvorming. Dit om te komen tot een adequate evaluatie en advies.
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Deze specifieke kennis en ervaring zijn ook van belang bij het geven van voorlichting over het te
verwachten resultaat.
Aanbevelingen 4.4
5
Werk bij het behandelen en begeleiden van patiënten met handfunctiestoornissen bij HMSN bij
voorkeur met ervaren handchirurgen. Verwijs bij voorkeur naar een handchirurgisch centrum
waar de expertise aanwezig is.
Verwijs naar en werk samen met een handchirurg die bij voorkeur beschikt over specifieke
ervaring op het gebied van patiënten met HMSN.
Zorg dat de handchirurg deel uitmaakt van een multidisciplinair team met in ieder geval een
revalidatiearts en indien nodig een neuroloog.
Zorg dat het multidisciplinair team ervaring heeft met de problematiek bij HMSN en pre- en
postoperatief een uitgebreide handfunctieanalyse kan uitvoeren.
Waarborg binnen een multidisciplinair team de volgende items: diagnostiek, gezamenlijke
indicatiestelling en gezamenlijke follow-up van de patiënt.
10
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Appendix 3: Mogelijke chirurgische behandelingen aan de hand bij mensen
met HMSN met de doelstellingen per operatieonderdeel
Chirurgische procedure
Doel
Flexor Digitorum Superficialis (FDS) 4 transfer Oppositie duim verbeteren
volgens Royle-Thompson
Extensor Indicis transfer volgens Burkhalter
Oppositie duim verbeteren

5

Abductor Digiti Minimi transfer volgens Huber

Oppositie duim verbeteren

Palmaris Longus transfer volgens Camitz

Oppositie duim verbeteren

ECRB-pees met transplantaat transpositie tussen
MC 3 en 4 naar volair en fixeren aan adductor pees
insertie
Accessoire APL-pees met transplantaat fixeren aan
insertie M Interosseous
Stille-Bunnel-transpositie: FDS-pees splitsen en
fixeren aan laterale band
Zancolli lasso-procedure: FDS-pees fixeren op A1 of
A2 pulley
ECRL of B transfer
Zancolli capsulodese of Omer modificatie
APB transpositie aan buigpeesschede
Artrodese MCP 1

Adductie duim verbeteren

Stabilisatie dig 2
Herstel van klauwhand
Herstel van klauwhand
Herstel van klauwhand
Herstel van klauwhand
Correctie stand en of instabiliteit MCP duim
Correctie stand en of instabiliteit MCP duim

NB Deze indeling is gemaakt op basis van expert opinion van de werkgroep.
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Evidencetabel hoofdstuk 4:
Author

Type of
study

Level of
evidence

Patients (hands)

N
(female:
male)

Age
(years)
(minmax)
“young
men”

Follow-up
(min-max)

Procedures

Outcome measure

Results

Michelinakis
1981

Cohort
study

C

5 (6 thumbs) CMT

0:5

5 years

-

29:27
18
patients
responde
d and 13
attended
for an
examinat
ion

Unclear

6 months –
18 years

Modified Bunnell’s
opponensplasty
Tendon transfer for intrinsicmuscle paralysis of the thumb.
Carpal tunnel operation;
opponensplasty; operations to
increase pinch; operations to
decrease clawing

5 (10) CMT

4:1

65-26

3-13
months

Nerve conduction, median
and ulnar antidromic
sensory studies.

C

55 (65): 40 hands PL4T and 25 EF4T

EF4T:
3:22
PL4T:
12:28

EF4T: 26
(13-45)
PL4T: 26
(13-53)

33 months

Opponensplasty; centralization of
extensor tendons; carpel tunnel
release; Guyon’s canal release;
decompression and
transposition; lateral
epicondylectomy; release of
posterior interosseous nerve
The extensor to flexor 4-tailed
tendon transfer (EF4T) compared
to the palmaris longus 4-tailed
tendon transfer (PL4T)

Good opposition has been restored
and subsequently pulp to pulp pinch
was achieved, in all cases. Appearance
of the hand improved.
It appears that ulnar and median nerve
disease will progress and become
severe in many patients, but the radial
nerve is infrequently involved. For full
blown CMT disease we recommend
fusion of the MP joint of the thumb,
transfer of EPB to ECU for opposition,
transfer the EI around the 3rd
metacarpal into the AP for pinch, and
transfer of 1 slip of APK using a
palmaris longus or plantaris tendon
graft for grafting into the 1st dorsal
interosseous.
Many patients will be completely
satisfied with a procedure that simply
increases pinch such as fusion of the
MP joint of the thumb.
A majority of patients improved
clinically after nerve release and
frequently demonstrated improvement
in nerve conduction velocity responses.

Wood[33]
1995

Cohort
study

C

56 (unclear) CMT

Chalekson
1999

Cohort
study

C

Taylor 2004

Cohort
study

Estilow 2012

Case study

C

2 (2) CMT

2:0

6 years &
11 years

11 & 19
moths

Long finger Flexor Digitorum
Superficialis (FDS) Opposition
tendon transfers of the nondominant, left hands were
performed at ages 6 and 11

Thumb to small finger
opposition. In-hand rotation
of peg.
Palmar abduction,
opposition, acquisition of

Conduction velocity of the
nerves

PIP angle measurements
(extension lag). Active hand
positions (photographs).
Grip assessment. Technical
grade. Patient satisfaction.

After an average follow-up period of 33
months there was no statistically
significant difference in the technical
outcome or patient satisfaction
between the 2 tendon transfer
procedures.
Improvement was noted in palmar
abduction, (30?/40?), opposition,
(thumb to all digits), and acquisition of
pincer, palmar, and lateral pinch with
measureable force (1 lb). Dexterity
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Author

Type of
study

Level of
evidence

Patients (hands)

N
(female:
male)

Age
(years)
(minmax)

Follow-up
(min-max)

Procedures

Outcome measure

Results

respectively. Case 2 underwent
dominant, right long finger FDS
tendon trans- fer at age 12. FDS

pincer, palmar, and lateral
pinch. 9 hole peg test,
functional dexterity test.

testing improved on the 9 Hole Peg
Test (1.03 s/77 s, 22 s) and Functional
Dexterity Test (13 s/33 s, 88 s).
Functional improvements were
observed in self feeding, clothing
management, and play. These cases
support flexor digitorum superficialis
opposition tendon transfer surgery to
improve hand function in children with
CMT
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Exclusie literatuur:
Author

Type of study

Reason of exclusion

Patients (hands)

Riley 1980

Unclear

Only abstract

Shah 1984

Overview

Only description of a surgery procedure

11 (unclear):
2 CMT; 7 high median or
combined median-ulnar palsy; 1
syringomyelia; 1 cerebral palsy
5

Miller 1991

Cohort study

No surgery

68 (136) CMT

Brandsma 1992

Review

leprosy

Rath 1997

Symposium Paper

Leprosy

Malaviya 2002

Overview

Description surgical procedure

12 leprosy

Malaviya 2003

Overview

Description surgical procedure, no outcome
measures

12

Roy 2004

Overview

Description of several techniques for
reconstructive surgery in leprosy.

Not applicable

Beine 2005

Cohort study

Description surgical procedure

leprosy

Malaviya 2006

Review

Description surgical procedure&splints

leprosy

Rajan 2006

Case Report

Description pre-operative and post-operative
phase of 1 patient

1 Hansens’s disease

Bauer 2007

Cohort

Publication in French

32 hands (128fingers)

Videler 2008

Cohort study

No surgery , description of motor axon loss

48 (96) CMT1a

Videler 2008

Descriptive crosssectional study

No surgery , description of motor axon loss

49 (98) CMT1a

Eklund 2009

Cohort study

No surgery

20 (20) CMT

Anderson 2009

Letter

No surgery

Videler 2012

Cohort study

No surgery, splint

13 (13) CMT

Arthur-Farraj
2012

Retrospective
cohort study.

No surgery, description of CMT hand
musculature

43 (86) CMT

Sapienza 2012

Overview

Correction of claw hand
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Hoofdstuk 5 Handorthesen bij HMSN-patiënten
Centrale vraag: Wanneer is welk type handorthese zinvol?
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5.1
5.2

Wat is een indicatie voor een handorthese?
Welk type handorthese is geschikt bij welke indicatie?

Inleiding
De kracht van de driepuntsgreep en de mogelijkheid tot oppositie van de duim zijn de belangrijkste
determinanten van beperkte handvaardigheid bij HMSN-patiënten (Videler 2010). Deze resultaten
vormen belangrijke aangrijpingspunten om binnen de therapeutische aanpak de handvaardigheid
te verbeteren zodat het dagelijks functioneren van HMSN-patiënten behouden blijft of kan
worden verbeterd.
Dit hoofdstuk gaat over de handorthesen, voor informatie over beenorthesen/orthopedisch
schoeisel wordt verwezen naar het boek beenorthesen bij NMA (Brehm 2014).
Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden is er een systematische literatuuranalyse verricht
naar de volgende wetenschappelijke vraagstelling: Welk type handorthese is geschikt voor welk
type indicatie bij HMSN-patiënten?
In de databases Medline (OVID, 1946-2016), CENTRAL (1999-2016), PEDRO (1929-2016) en
CINAHL (1976-2016) is tot en met februari 2016 met relevante zoektermen gezocht naar indicaties
voor handorthesen bij patiënten met HMSN. De zoekverantwoording is weergegeven aan het
einde van dit hoofdstuk. De literatuurzoekactie leverde 46 treffers op.
Een geselecteerd aantal leden van de werkgroep includeerde de titels en/of abstracts van deze 46
treffers op grond van de volgende selectiecriteria:
 RCT’s of ander vergelijkend onderzoek, cohort–onderzoek;
 het onderzoek wordt uitgevoerd bij HMSN-patiënten;
 er wordt in de studie onderzoek gedaan naar één of meerdere handorthesen;
 de beschreven uitkomstmaat in de studie is een functionele uitkomstmaat (bijvoorbeeld
handvaardigheid, nine-hole peg test, Kapandjiscore, Range of Motion-hoekmetingen,
krachtmetingen, ADL-activiteiten), een uitkomstmaat op het gebied van kwaliteit van leven of
algehele gezondheid of vragenlijsten.
Studies werden geëxcludeerd als het bijvoorbeeld een casestudie was of proefdieronderzoek of
een overzicht van chirurgische technieken of symptomen.
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie tien studies voorgeselecteerd. Na
raadpleging van de volledige tekst werden vervolgens negen studies definitief geëxcludeerd (zie
exclusietabel) en slechts één studie geïncludeerd (Videler 2012).
Samenvatting literatuur
Met behulp van een orthese is het mogelijk om de oppositie van de duim te verbeteren en
daardoor dus ook het functioneren van de bovenste extremiteit.
In de studie van Videler (2012) is een voor en na-vergelijking bij ortheseverstrekking bij dertien
HMSN-patiënten type I uitgevoerd. Deze groep patiënten kreeg een neopreen duimoppositieorthese voor hun dominante hand. De Sollermantest, MHOQ en COPM werden voor en na een
periode van vijf weken orthesegebruik afgenomen om respectievelijk de handvaardigheid,
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functioneren van de bovenste extremiteit en verandering in de uitvoering en tevredenheid van
activiteiten te meten. Vanuit deze studie werd geconcludeerd dat een orthese voor de
duimoppositie effectief kan worden toegepast om het functioneren van de bovenste extremiteit
te verbeteren bij HMSN-patiënten. Behalve de studie van Videler (2012) is er dus nauwelijks tot
geen bewijs uit de literatuur over indicatiestellingen van handorthesen bij HMSN-patiënten.
Vanuit de beschikbare literatuur kan er op dit moment geen gefundeerd advies worden gegeven
over welke type handorthese geschikt is voor welke HMSN-patiënt.
5.1

Wat is een goede indicatie voor een handorthese?
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15

20

25

Inleiding
Een handorthese kan voor meerdere indicaties worden voorgeschreven bij mensen met HMSN.
Hierbij kan gedacht kan worden aan immobilisatie, mobilisatie (redressie door verschillende
technieken) positionering van duim/vingers en stabilisatie (beperking van beweeglijkheid)
enzovoort (Therapeutische handorthesen, 1999).
In het kader van deze richtlijn wordt bij deze patiëntengroep in relatie tot operatieve behandeling
slechts op twee indicaties voor handorthesen ingegaan. Allereerst de functionele handorthese
waarbij door toepassing van de orthese de handfunctie toeneemt onder andere door een betere
positionering van de duim ten opzichte van de vingers waardoor een betere driepunts- en
pincetgreep mogelijk wordt (Videler 2012). Ten tweede kan een dergelijke orthese ook worden
toegepast in een preoperatief traject waarbij met behulp van de orthese het behandelteam en de
patiënt met HMSN een beoordeling kunnen geven van het effect van een betere positionering en
stabiliteit van de duim.
Uit onderzoek van Videler blijkt dat de kracht van de driepuntsgreep en de mogelijkheid tot
oppositie van de duim de belangrijkste determinanten zijn van beperkte handvaardigheid bij
HMSN-patiënten (Videler 2010). Deze resultaten vormen belangrijke uitgangspunten om binnen
de functionele aanpak met behulp van orthesen de handvaardigheid te verbeteren zodat het
dagelijks functioneren van HMSN-patiënten behouden blijft of kan worden verbeterd.

30

35

40

45

Zoeken en selecteren
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie tien studies voorgeselecteerd. Na
raadpleging van de volledige tekst werden vervolgens negen studies definitief geëxcludeerd (zie
exclusietabel) en slechts één studie geïncludeerd (Videler 2012).
Er is slechts één publicatie bij HMSN-patiënten waarbij het effect van een functionele orthese is
geëvalueerd.
Samenvatting literatuur
Er is slechts één studie die systematisch het effect van een functionele orthese bij HMSN heeft
onderzocht (Videler 2012). Bij gebruik van een oppositiespalk bleek er een significante verbetering
van de handfunctie gemeten met de Sollermantest. Ook verbeterde de ervaren handfunctie
(Michigan Hand Outcome Questionnaire) en de tevredenheid met de handfunctie (COPM). Deze
studie laat echter nog vele vragen onbeantwoord omdat de orthese kortdurend werd gedragen
(maximaal vijf weken). Er is geen langetermijnmeting waarbij de invloed van, noch de compliance
met de spalk werd bepaald.
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Conclusies
Wat is een goede indicatie voor een handorthese?
Level 3
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Voor duimoppositie kan een orthese effectief worden toegepast. Door een orthese kan het
functioneren van de arm worden verbeterd bij HMSN-patiënten.
Videler 2012

Overwegingen
De literatuur geeft geen antwoord op de vraag wat een goede indicatie is om een handorthese
voor te schrijven bij HMSN-patiënten. Een handorthese kan helpen bij de behandeling van
disfunctioneren van de hand of pols. Een handorthese is een hulpmiddel dat de pols en/of hand
ondersteunt, stabiliseert of corrigeert. Afhankelijk van de klachten kan de hand rusten of juist
beter bewegen. Er is een heel scala aan mogelijke orthesen. Specifiek voor HMSN-patiënten is er
een tweedeling in de keuzemogelijkheden:
 duim oppositieorthesen;
 orthesen voor het tegengaan van klauwstand (zoals bijvoorbeeld Knuckle bender-orthese) of
voor de preventie/vermindering van flexiecontracturen van de PIP-gewrichten.
In sommige gevallen wordt een orthese gebruikt als een operatie aan de hand/pols wordt
overwogen. Dan kan met een orthese worden bekeken en gevoeld hoe de stand van de hand zal
zijn na de operatieve ingreep. Uiteraard kan de orthese/orthese alleen de veranderde positie
nabootsen zoals een verbeterde oppositie van de duim, maar niet de toename in (pinch)kracht die
als gevolg van een oppositieplastiek te verwachten is (Videler 2012). Vaak wordt ook een
transpositie voor verbetering van de duimadductie toegevoegd, deze kan niet door een
proeforthese worden beoordeeld.
Een ander belangrijk punt is dat er weinig bekend is over het chronisch gebruik van handorthesen.
Ten eerste is er geen kennis over de compliance van het dragen van handorthesen en daarnaast
ook niet over de langetermijneffecten van het dragen van handorthesen.
Aanbevelingen 5.1
Overweeg een duimoppositieorthese bij mensen met HMSN met een verlies van de
driepuntsgreep en pincetgreep door oppositiezwakte om de handvaardigheid en het
functioneren van de arm te verbeteren.
Overweeg een duimoppositieorthese bij mensen met HMSN om het effect van een voorgenomen
operatie ter verbetering van de oppositie van de duim te beoordelen.
5.2 Welk type handorthese is geschikt bij welk type indicatie?
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Inleiding
Een handorthese kan voor meerdere indicaties worden voorgeschreven bij mensen met HMSN.
Gedacht kan worden aan immobilisatie, mobilisatie (redressie door verschillende technieken)
positionering van duim/vingers en stabilisatie (beperking van beweeglijkheid) enzovoort
(Therapeutische handorthesen, P. van Lede en G. van Veldhoven, 1999, ISBN 90-8043338-3-7).
Zoals bij paragraaf 5.1 beschreven, is er in het kader van deze richtlijn alleen gekeken naar de
functionele handorthese waarbij door toepassing van de orthese de handfunctie toeneemt onder
andere door een betere positionering van de duim ten opzichte van de vingers waardoor een
betere driepunts- en pincetgreep mogelijk wordt (Videler 2012). Ten tweede kan een
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preoperatieve orthese bij de patiënt met HMSN behulpzaam zijn om een beoordeling te geven
van het effect van een betere positionering en stabiliteit van de duim bij operatief ingrijpen.

5

Zoeken en selecteren
Op basis van titel en abstract werden in eerste instantie tien studies voorgeselecteerd. Na
raadpleging van de volledige tekst werden vervolgens negen studies definitief geëxcludeerd (zie
exclusietabel) en slechts één studie geïncludeerd (Videler 2012).
Er is slechts één publicatie bij HMSN-patiënten waarbij het effect van een functionele orthese is
geëvalueerd.
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15

Samenvatting literatuur
Voor het type orthese bij HMSN is het resultaat van literatuurstudie zeer beperkt. In de studie van
Videler wordt ingegaan op het type orthese dat wordt gebruikt om de functionele inzet van de
hand te verbeteren (Videler 2012). Op grond van een goed opgezette studie van Videler blijkt dat
afname van de kracht van de driepuntsgreep en een verminderde oppositiemogelijkheid een groot
deel van het handfunctieverlies bij HMSN verklaart (Videler 2010). Op grond van deze
determinanten is in deze studie gekozen voor een spalk die beide componenten beïnvloedt, dat
wil zeggen dat door een betere plaatsing van de duim in oppositie er weer een driepuntsgreep
mogelijk wordt. Dit heeft een significante invloed op de handfunctie.
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Conclusies
Welk type handorthese is geschikt bij welk type indicatie?
Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

Een duimoppositieorthese kan effectief worden voorgeschreven bij HMSN-patiënten om de
handvaardigheid en het functioneren van de bovenste extremiteit te verbeteren.
Videler 2012
Patiënten vermeldden dat wanneer zij hun orthese droegen, het makkelijker was om bepaalde
activiteiten uit te voeren zoals het oppakken van kleine voorwerpen of gebruiken van
keukengerei, ritsen, handen schudden en het oppakken van geld.
Daarnaast bleek dat na het dragen van de orthese de duim beter in oppositie bleef, zelfs op het
moment dat de orthese niet gedragen werd.
Videler 2012
De nadelen van het dragen van een orthese zijn problemen rondom hygiëne zoals
zelfverzorging, toiletgang, koken en overmatig zweten tijdens warm weer. Hoewel de orthese
zorgt voor een functionele positie van de duim, kan de orthese niet compenseren voor een
zwakke pinchkracht.
Videler 2012
Tijdens het dragen van de orthese staan de vingers minder in klauwstand en lijkt de hand meer
ontspannen.
Videler 2012
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Overwegingen
Aangezien er vanuit de literatuur geen antwoord kan worden gegeven op de vraag, moet een
beroep worden gedaan op de kennis van de experts op het gebied van handorthesen. Uit de
presentatie van L. Klaus op het ISPO-congres (Keuzebepaling Orthesen, ISPO-congres Nieuwegein,
2005) blijkt dat de keuze van een handorthese afhankelijk is van:
 medische indicatie (aandoening)
 beoogd doel (functie)
 mogelijkheden/beperkingen
 toepasbaarheid in de ADL.
De keuze voor de uitvoering en het materiaal van een handorthese wordt bepaald door de
gebruiksduur (voor korte duur kan worden gekozen voor gips of tape, voor langere duur elastische
orthese, kunststof of leer) en door persoonsgebonden factoren zoals ADL-activiteiten, allergieën
en werkzaamheden. Naar het oordeel van de experts worden bij de HMSN-patiënten door atrofie
en door de verminderde sensibiliteit meer eisen gesteld aan pasvorm. Als gevolg van de atrofie
krijgt de hand een andere vorm en is er minder afsteuning op de weke delen mogelijk. Hierdoor
kunnen er eerder drukplekken ontstaan. De keuze voor zachtere materialen zoals neopreen en
goede polstering is vaak nodig.
Experts benadrukken dat het belangrijk is zich te realiseren dat HMSN een bilaterale aandoening
is. Hier moet rekening mee gehouden worden bij de keuze van het model van de orthese. Het
model moet het mogelijk maken dat de patiënt zelfstandig en zonder veel moeite de orthese aan
en uit kan doen. Een belangrijke afweging hierbij is of gekozen wordt voor confectie (waar dit kan)
en maatwerk (waar dit moet).
Aanbevelingen 5.2

25
Maak bij mensen met HMSN in een vroeg stadium gebruik van maatwerkspalken als
sensibiliteitsverlies en atrofie van de handmusculatuur het gebruik van confectiespalken niet
mogelijk maken.
Overweeg bij mensen met HMSN gebruik te maken van een spalk die de duim oppositie verbetert
om de handvaardigheid en het functioneren van de arm te verbeteren.
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Zoekverantwoording
Database
Cochrane Central Register of
Controlled Trials (CENTRAL)

Zoektermen
#1

HMSN :TI,AB,KY

#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21

("Hereditary sensory and motor neuropathy"):TI,AB,KY
("Charcot Marie Tooth Disease"):TI,AB,KY
("Charcot Marie Tooth Disease"):MH
CMT:TI,AB,KY
("Spastic paraplegia hereditary"):TI,AB,KY
("Spastic paraplegia hereditary"):MH
Leprosy
Leprae
"Hansen's disease"
#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10
hand:TI,AB,KY
hand:MH
#12 OR #13
Splint
orthos*
"orthotic device"
Brace
braces:MH
#15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19
#11 AND #14 AND #20

PEDro Physiotherapy Evidence
Database

CINAHL EBSCO

S1

S2
S3

MEDLINE (OVID)

S4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Aantal hits
2

HMSN (title/abstract) & hand or wrist (body part): 0 hits
Hereditary sensory and motor neuropathy (title/abstract)
hand or wrist (body part): 0 hits
Charcot Marie Tooth Disease (title/abstract) & hand or wrist
(body part): 0 hits
CMT (title/abstract) & hand or wrist (body part): 1 hit
Spastic paraplegia hereditary (title/abstract) & hand or wrist
(body part): 0 hits
Leprosy (title/abstract) & hand or wrist (body part): 1 hit
Leprae (title/abstract) &hand or wrist (body part): 0 hits
Hansen’s disease (title/abstract) & hand or wrist (body part):
0 hits
HMSN OR ("Hereditary sensory and motor neuropathy") OR
"Charcot Marie Tooth Disease" OR MW "Charcot Marie Tooth
Disease" OR CMT OR MW "Spastic paraplegia hereditary" OR
leprosy OR leprae OR hansens disease
HAND OR MW hand
splint OR orthos*s OR orthotic devices OR brace OR MW
braces
S1 AND S2 AND S3

2

HMSN.mp. or exp "Hereditary Sensory and Motor Neuropathy"/
exp *Charcot-Marie-Tooth Disease/
Spastic paraplegia hereditary.mp. or exp Spastic Paraplegia,
Hereditary/
leprosy.mp. or exp Leprosy/
Hansen's disease.mp.
2 or 3 or 4 or 5
splint.mp. or exp Splints/
orthos*.mp
orthotic device.mp. or exp Orthotic Devices/
brace.mp. or exp Braces/
braces.mp. or exp Braces/
7 or 8 or 9 or 10 or 11
6 and 12
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Exclusie literatuur
Author

Type of study

Reason of exclusion

Patients (hands)

Namasivayam
(1976)

No study characteristics, no patient info

Leprosy

Palani (1976)

Description of spiral
splint form
galvanized iron
wire
Overview

More about physiotherapeutic methods. Splint
mentioned is used post-operatively

Leprosy: 48 partial anaesthesia,
57 complete anaesthesia

Fritschi (1979)

Overview

Leprosy

Kulkarni (1983)

Overview of splints

No study characteristics, no patient info. Only
description of a new splint designed for
tendons suturing in this position and also for
the healing process in the same position.
No study characteristics, no patient info

Hua (1999)

experiment

Cadavers (human), monkeys

Shah (2000)

Description of
Modulan grip-aids)

Nothing about orthoses. It’s about an extra
functioning muscle unit which can be
important in local transfers for restoring
function in multiple nerve palsies as in
Hansen’s disease
It is about a modular grip-aid, adapting the grip
of objects.

Brandsma
(2001)

Overview

When is splinting indicated in persons affected
by leprosy

Leprosy

Weiss (2004)

Cross-over design

Geen HMSN

Patients with symptomatic stage
1 or 2 first carpometacarpal joint
osteoarthritis (CMCJ-OA).

Leprosy

Leprosy
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Evidencetabel hoofdstuk 5:
Author

Type of
study

Level of evidence

Patients
(hands)

N
(female:
male)

Videler
(2012)

Prospectiv
e
interventio
n study

C

13 patients
with
HMSN
type 1

6:7

Age
(years)
(minmax)
55.6 years
(range 4073)

Follow-up
(min-max)

Procedures

Outcome measure

Results

na

Patients were
provided with a
neoprene opposition
splint for their
dominant hand.

Manual dexterity
(Sollerman hand function
test), perceived upper
limb functioning
(Michigan Hand Outcomes
Quesitonnaire) and
occupational performance
(Canadian Occupational
Performance Measure).

Manual dexterity scores improved significantly with
the use of the splint, from a mean SHT sum score of
47 to 52. COPM performance and satisfaction
scores improved significantly. Twelve patients
indicated that they were moderately satisfied with
the splint.
This study showed that the use of a custom-made
neoprene thumb opposition splint improves manual
dexterity, perceived functioning in daily activities,
and occupational performance of patients with
affected hand function due to CMT.
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Hoofdstuk 6 Heupdysplasie bij HMSN
Centrale vraag: Wanneer is screening van heupdysplasie geïndiceerd?
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6.1
6.2
6.3

Voor welke groep patiënten is screening op heupdysplasie geïndiceerd?
Welk onderzoek moet er worden gedaan?
Moet de orthopedisch chirurg over specifieke kennis en ervaring beschikken voor het
uitvoeren van de deze operaties?

Inleiding
Bij HMSN-patiënten komt heupdysplasie frequenter voor dan onder de gehele bevolking. De
beginleeftijd is variabel, maar bij de ernstigere vormen ontstaan de heupproblemen eerder. Ook
zijn mensen met HMSN I en meisjes/vrouwen vaker aangedaan. Het is onbekend waardoor dit
komt.
De incidentie van heupdysplasie bij HMSN-patiënten is niet bekend. Het blijkt dat er zeer
waarschijnlijk een causaal verband bestaat tussen HMSN I en het ontwikkelen van heupdysplasie.
De meest waarschijnlijke verklaring voor het ontwikkelen van heupdysplasie bij HMSN lijkt een
disbalans in de heupmusculatuur. Dit is echter moeilijk te rijmen met het juist vooral distale
karakter van deze neuropathie. Of deze disbalans sensibel en/of motorisch van aard is, is moeilijk
te zeggen. Bij jonge HMSN-patiënten valt verder op dat er een snel progressief beloop kan zijn van
de dysplastische veranderingen van de heup. Het is belangrijk dat artsen die (jonge) patiënten met
HMSN behandelen, bedacht zijn op het bestaan en het mogelijk ontwikkelen van heupdysplasie
bij deze specifieke patiëntengroep. Een goede follow-up van kinderen en jonge adolescenten met
HMSN is nodig om de developmental heupdysplasie tijdig op te sporen. De dysplastische
veranderingen van de heup bij HMSN-patiënten kunnen immers zeer progressief van karakter zijn.
Zoeken en selecteren
Om de uitgangsvraag te kunnen beantwoorden, is er een systematische literatuuranalyse verricht
naar de volgende wetenschappelijke vraagstelling: Wanneer is screening van heupdysplasie
geïndiceerd?
In de databases Medline (OVID, 1946-2016), CENTRAL (1999-2016), PEDRO (1929-2016) en
CINAHL (1976-2016) is tot en met februari 2016 met relevante zoektermen gezocht naar indicaties
voor screening van heupdysplasie bij patiënten met HMSN. De zoekverantwoording is
weergegeven aan het einde van dit hoofdstuk. De literatuurzoekactie leverde 35 treffers op.
Een geselecteerd aantal leden van de werkgroep bekeek de geïncludeerde titels en/of abstracts
van deze 35 treffers op grond van de volgende selectiecriteria:
 RCT’s of ander vergelijkend onderzoek, cohortonderzoek;
 het onderzoek is uitgevoerd bij HMSN-patiënten;
 er wordt in de studie onderzoek gedaan naar één of meerdere operatieve behandeling aan de
heup;
 de beschreven uitkomstmaat in de studie is een functionele uitkomstmaat (bijvoorbeeld
loopkarakteristieken, loopafstand, ‘range of motion’, hoekmetingen, krachtmetingen) of een
uitkomstmaat op het gebied van kwaliteit van leven of algehele gezondheid of vragenlijsten.
Studies werden geëxcludeerd als het bijvoorbeeld een casestudie was, proefdieronderzoek of een
overzicht van operatietechnieken of symptomen. Op basis van titel en abstract werden dertien
studies geselecteerd.
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Voor welke groep patiënten is screening op heupdysplasie geïndiceerd?

Inleiding
In dit hoofdstuk willen we onderzoeken welke groep HMSN-patiënten gescreend zou moeten
worden op heupdysplasie. Met name: op welke leeftijd is follow-up noodzakelijk en is het risico
afhankelijk van het type HMSN?
Zoeken en selecteren
Van de 35 artikelen die werden geselecteerd op basis van het abstract zijn er vier studies die een
beschrijving van heupdysplasie bij HMSN-patiënten (Kumar 1985, van Erve 1999, Cucuzzella 1996,
Chan 2006). Deze studies hebben alle een lage evidentie (zie evidencetabel). De meeste studies
geven een beschrijving van één of meerdere patiënten en eventueel hun familieleden of de
behandelmogelijkheden bij heupdysplasie worden genoemd. Er zijn geen studies waar specifiek
wordt aangegeven bij welke groep HMSN-patiënten gescreend zou moeten worden.
Samenvatting literatuur
In de populatie kinderen zonder neuromusculaire aandoeningen is de incidentie van aangeboren
heupdysplasie 1 per 85 (1.1%), waarbij het vijf keer vaker voorkomt bij meisjes (Cady 2006,
Aronsson 1994). In een studie van Walker uit 1994 zijn de röntgenfoto’s van 74 HMSN-patiënten
in een ziekenhuis in Chicago onderzocht. De gemiddelde leeftijd waarop de foto’s zijn gemaakt,
was 11,5 jaar. Van deze patiënten bleken er zes te zijn met heupdysplasie, een prevalentie van
8.1%.
Canavese zag dat zich bij HMSN I een hogere incidentie heupdysplasie presenteerde dan bij HMSN
II wat zich meestal openbaarde tussen het tiende en twintigste levensjaar. Meestal is
heupdysplasie in het beginstadium asymptomatisch (zeker bij kinderen) terwijl het zich in een
latere fase pas uit waardoor een afwijkend looppatroon ontstaat op basis van pijn (Canavese 2009,
Chan 2006). De pijn is vaak een indicatie van vorderende artrose van het heupgewricht bij
bijvoorbeeld een gesubluxeerde/dysplastische heup (Chan 2006).
De functionele problemen die gerelateerd zijn aan heupdysplasie zijn moeilijkheden met zitten,
positioneren, transfers maken, perineale hygiëne, aankleden en pijn (Samilson 1972, Lett 1984).
Andere mogelijke problemen zijn drukplekken en deformiteiten. Zitproblemen zijn vaak erg
complex aangezien deze groep kinderen ook vaak andere aandoeningen heeft zoals scoliose en
scheefstand van het bekken (Samilson 1972, Lett 1984).
De mogelijke operaties bij heupdysplasie bij kinderen en jongvolwassenen met HMSN komen
overeen met de ‘idiopathische’ heupdysplasiepopulatie.
Chirurgische procedure
Doel
Niet gesloten Y-kraakbeen
- Dega/Pemberton/Salter
Betere overhuiving van de kop
- Triple osteotomie
eventueel gecombineerd met een
Deroterende Variserende Osteotomie
(DVO)
Gesloten Y-kraakbeen
- Triple osteotomie
Betere overhuiving van de kop
- Peri acetabulaire osteotomie
- Pandak-plastiek
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Conclusies
Voor welke groep patiënten is screening op heupdysplasie geïndiceerd?
Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

Om heupdysplasie vroegtijdig te kunnen opsporen en behandelen, kan het verstandig zijn ieder
jaar een röntgencontrolefoto te maken van het bekken van alle kinderen met HMSN. Digitale
röntgentechnieken helpen de stralingsbelasting tot het minimum te beperken.
Kumar 1985
Om heupdysplasie eerder vast te stellen, zouden de heupen bij kinderen met HMSN regelmatig
onderzocht moeten worden.
Op dezelfde wijze zouden patiënten met een primaire heupdysplasie en verdenking op een
neurologische aandoening grondig neurologisch en elektrofysiologisch onderzoek moeten
krijgen om de diagnose HMSN uit te sluiten.
Cucuzzella 1996
Patiënten met HMSN zouden zorgvuldig en regelmatig onderzocht moeten worden op
heupdysplasie. Patiënten met heupdysplasie zouden onderzocht moeten worden op HMSN.
Van Erve 1999
Hoewel alle patiënten met HMSN routinematig gescreend moeten worden met voorachterwaartse röntgenfoto´s (in staande positie) zou ook elke patiënt die een
Trendelenburggang heeft of zwaait tijdens het lopen zorgvuldig onderzocht moeten worden.
De heupstoornis bij HMSN heeft een neuromusculaire oorsprong waarbij twee
ontstaansprocessen een rol spelen: een primaire en een secundaire vervorming.
De primaire vervorming ontstaat door zwakte van de proximale musculatuur van de heup, met
name de heupabductoren en -extensoren. In de loop van de tijd leidt deze zwakte tot een
ondiep acetabulum en een valgus anteversie van de femurhals (secundaire vervorming).
Chan 2006
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Overwegingen
Bij een dysplastische heup is sprake van een onderontwikkeling van de kom terwijl de kop wel
groter wordt met gevolg dat een te kleine kom ontstaat voor de grote kop. Bij ernstiger vormen is
er sprake van een subluxatie dan wel een luxatie van de heup. Bij HMSN kan er ook sprake zijn van
een disbalans tussen de adductoren en psoas aan de ene zijde en de abductoren aan de andere
zijde. Dit kan een progressieve deformatie van het acetabulum veroorzaken met als gevolg een
sublatie/luxatie van de heup.
Men kan beter op jonge leeftijd controleren op heupdysplasie, aangezien de ingreep en
nabehandeling dan een stuk minder belastend zal zijn. Daarnaast is het krachtverlies van de
abductoren bij operatieve ingreep op jonge leeftijd minder en herstelt deze beter dan bij
volwassenen. Wanneer heupdysplasie pas op latere leeftijd wordt gediagnosticeerd en
geopereerd, zal deze ingreep zwaarder zijn voor de patiënt en technisch ook lastiger uit te voeren.
Als er in een te late fase geopereerd wordt bij heupdysplasie zijn de resultaten vaak slechter.
Tevens zijn er dan vaak al kenmerken van vorderende artrose; zeker bij een subluxatie is het
technisch vaak niet meer mogelijk om de heup te reconstrueren (terug in de kom te zetten),
aangezien het gewricht niet meer congruent is.
Als men alleen screent en beoordeelt op de klinische symptomen, is men in de meeste gevallen te
laat. Over het algemeen komt een patiënt pas in een late fase bij de arts vanwege pijnklachten in
de lies of lage rug of aan de buitenzijde van de heup. Met twintig, dertig jaar heeft patiënt vaak
pijn en kunnen beide heupen al duidelijke kenmerken van artrose laten zien bij een dysplastische
heup.
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Op grond van de beperkt beschikbare literatuur kan worden geconcludeerd dat alle kinderen met
HMSN regelmatig (jaarlijks) gecontroleerd moet worden op heupdysplasie (Kumar 1985, Chan
2006, Cucuzzella 1996, McGann 2002, Van Erve 1999, Bamford 2009).
5

Vanuit de expert opinion wordt geadviseerd om in een vroege fase te screenen, anders heeft men
op latere leeftijd kans op forse heupproblematiek. Bij kinderen jonger dan acht jaar zou één keer
per jaar gescreend kunnen worden, terwijl dit bij kinderen die ouder dan acht jaar zijn eens in de
twee jaar voldoende zou zijn. Op individuele basis kunnen deze screeningstermijnen afwijken
indien daar aanleiding toe is.

10
Naast bovenstaande adviezen is er nog de overweging om bij kinderen met ouders die HMSN
hebben standaard te screenen op heupdysplasie.
Aanbevelingen 6.1
15
Controleer bij kinderen met een HMSN die jonger zijn dan acht jaar de heupen op dysplasie door
middel van een jaarlijkse röntgenfoto.
Controleer bij kinderen met een HMSN die ouder zijn dan acht jaar eens in de twee jaar door
middel van een röntgenfoto, tot het einde van de groei.
Overweeg om bij iedere volwassen patiënt met HMSN eenmalig een heup/bekkenopname te
maken als er een voornemen tot enkel/voetoperatie is.
Overweeg bij kinderen van ouders met HMSN ook op heupdysplasie te screenen conform
bovenstaand advies.
20
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6.2

Welk onderzoek moet er worden gedaan?

Inleiding
Om samen met de patiënt de keuze te maken om wel of niet te kiezen voor een operatieve ingreep
bij heupdysplasie zijn verschillende onderzoeken mogelijk ter ondersteuning van de keuze. In deze
paragraaf willen we antwoord geven op de vraag welke onderzoeken hierbij het beste gebruikt
kunnen worden.
Zoeken en selecteren
Van de 35 artikelen die werden geselecteerd op basis van het abstract bleken er zes studies
geschikt voor de wetenschappelijke onderbouwing van deze vraag (Kumar 1985, Cucuzzella 1996,
Chan 2006, Driscoll 2008, Novais 2014, Cady 2006). Hoewel van geen van deze zes studies het
specifieke doel was te kijken welk onderzoek gedaan moest worden, kon er informatie uit de
studies worden gedestilleerd over de diagnostiek bij HMSN-patiënten en heupdysplasie.

35

101

5
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Samenvatting literatuur
Vanuit de literatuur wordt een aantal onderzoeken geopperd die gebruikt kunnen worden in de
diagnostiek van heupdysplasie. In de meeste gevallen wordt een voor-achterwaartse foto van het
bekken genoemd (Kumar 1985, Cucuzzella 1996, Chan 2006, Driscoll 2008, Novais 2014).
Daarnaast beschijft de literatuur ook opties voor echografie (Cady 2006), MRI (Driscoll 2008) en
een 3D CT-reconstructiemodel (Driscoll 2008, Novais 2014).
Chan geeft specifiek aan in hoeverre het femur gedraaid en geabduceerd moet zijn voor het maken
van een voor-achterwaartse foto, om iets te kunnen zeggen over de valgusstand van de femurnek
of hoe groot de anteversie in het femur is (Chan 2006). In het artikel van Driscoll worden
verschillende indexen genoemd die met behulp van een röntgenfoto van het bekken aangeven of
er sprake is van bijvoorbeeld dislocatie of coxa valga (Driscoll 2008).
Conclusies
Welk onderzoek moet er worden gedaan?
Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

Om heupdysplasie vroegtijdig te kunnen opsporen en behandelen, kan het verstandig zijn ieder
jaar een röntgen controlefoto te maken van de heupen van alle kinderen met HMSN. Digitale
röntgentechnieken helpen de stralingsbelasting tot het minimum te beperken.
Kumar 1985
Na het vaststellen van heupdysplasie werden standaardröntgenfoto´s van het bekken gemaakt.
De heup werd beschouwd als afwijkend indien:
a) NSA > 147° (NSA = neck shaft angle; de hoek tussen de femurnek en het femur);
b) C-E angle < 20° (C-E angle = center edge angle; de hoek tussen het midden van de heupkop en
de rand van het acetabulum);
c) migratiepercentage van Reimers > 20°.
Abnormale waarden in alle drie genoemde maten waren nodig om de diagnose dysplasie te
stellen.
Walker 1994.
Om heupdysplasie eerder vast te stellen, zouden de heupen bij kinderen met HMSN regelmatig
onderzocht moeten worden met röntgenfoto´s als het lichamelijk onderzoek daar aanleiding toe
geeft.
Op dezelfde wijze zouden patiënten met een primaire heupdysplasie en verdenking op een
neurologische aandoening grondig neurologisch en elektrofysiologisch onderzoek moeten
krijgen om de diagnose HMSN uit te sluiten.
Cucuzzella 1996
Wanneer de diagnose HMSN is gesteld, moet een voor-achterwaartse röntgenfoto van het bekken
worden gemaakt (in staande positie). Regelmatige radiologische controle zal ten minste iedere
twee jaar moeten worden uitgevoerd.
Chan 2006
Een röntgenfoto van het bekken in liggende positie (met 20 tot 30° abductie en 20 tot 30° interne
rotatie van de femur) helpt bij het bepalen van de werkelijke hoeveelheid valgus en anteversie
van de femurnek en femur.
De uitkomsten van het radiologisch onderzoek moeten gerelateerd worden aan klinische
bevindingen om de juiste behandeling te bepalen.
Een CT-scan, en met name een driedimensionale weergave, kan nuttig zijn bij de kwantitatieve
analyse van dysplasie van het acetabulum. Andere beeldvormende technieken spelen weinig tot
geen rol bij het analyseren van heupafwijkingen bij HMSN.
Chan 2006
Radiologische metingen worden gebruikt om heupafwijkingen te evalueren. De acetabulaire
index meet de helling van het acetabulum dak in vergelijking met de lijn van Hilgenreiner. Een
acetabulaire index groter dan 30° duidt op dislocatie, hoewel de nauwkeurigheid van de meting
afhankelijk is van de positie van de patiënt en de leeftijd. Bij coxa valga is de hoek tussen
dijbeenhals en dijbeenschacht toegenomen. De hoek tussen dijbeenhals en dijbeenschacht van
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Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

Level 3

een pasgeboren is 150° en 120° tot 135 ° bij volwassenen. Bij volwassen worden coxa valga
vastgesteld als deze hoek groter dan 135° is.
Driscoll 2008
Met gebruik van de Thomas-test en Elytest (voor rek op de rectus femoris).
Heupadductiecontracturen kunnen beoordeeld worden door de heup en knie te strekken (gracilis
stretch) en buigen.
Heuprotatie kan het best bepaald worden wanneer het kind op de buik ligt.
Een ogenschijnlijk beenlengteverschil kan beoordeeld worden met de Galeazzi-test, waarbij het
kind op zijn rug ligt met heupen en knieën gebogen. Wanneer de knieën niet op gelijke hoogte
liggen, is de laagste van de twee mogelijk gesubluxeerd of gedisloceerd in posterieure richting.
Driscoll 2008
Voor-achterwaartse röntgenfoto's van het bekken bij gestrekte benen tonen mogelijk subluxatie,
dislocatie en laterale uitsparing van het femurkop.
Driscoll 2008
Bij zuigelingen met HMSN I wordt screening met echografie aanbevolen. Bij HMSN type 2 wordt
aanbevolen het bekken elke twee jaar te screenen met röntgenfoto´s [Chan 2006].
Driscoll 2008
Bij pasgeborenen gaat de voorkeur uit naar echografie als beeldvormend onderzoek bij een
vermoeden op een heupafwijking (op basis van voorgeschiedenis of lichamelijk onderzoek) omdat
met echo kraakbeen kan worden weergeven.
Omdat de femurkoppen pas verbenen op een leeftijd van drie tot zes maanden, geven
röntgenfoto´s het verband tussen de femur en het acetabulum mogelijk niet volledig weer (Cady
2006).
Herhalen van de echografie wordt aanbevolen omdat vals-positieve bevindingen niet ongewoon
zijn bij pasgeborenen.
Driscoll 2008
Driedimensionale beeldvorming met CT kan aanvullende details geven over de femurkop in relatie
tot het acetabulum en daarmee bijdragen aan het plannen van chirurgische ingrepen. Met CTonderzoek is bijvoorbeeld meer duidelijkheid te geven over de locatie van acetabulaire dysplasie.
Driscoll 2008
Hoewel MRI niet frequent gebruikt wordt, kan dit onderzoek nuttig zijn bij het evalueren van de
heup met een nog niet geossificeerde femurkop die resistent is tegen conservatieve
behandeling en niet op een andere manier goed in beeld gebracht kan worden voor het plannen
van een operatie.
Driscoll 2008
De ernst van de acetabulaire dysplasie werd beoordeeld op staande voor-achterwaartse en valseprofielen röntgenfoto's van het bekken.
Novais 2014
De ernst van acetabulaire dysplasie werd beoordeeld op een voor-achterwaartse X-foto terwijl de
patiënt stond en ook op faux profile X-foto’s van de heup (hierbij staat de patiënt met het bekken
65° gedraaid in het transversale vlak), De lateral center edge angle van Wiberg alsook de
acetabular roof obliquity angle van Tönnis werden gemeten op de voor-achterwaartse X-foto en
de anterior center edge angle van Lequesne en de Seze werd gemeten op de faux profile X-foto’s.
Deze uitkomstmaten zijn de hoeken tussen gefingeerde lijnen door/in het bekken en van de
femurkop.
Daarnaast werd de ernst van acetabulaire dysplasie en de mate van heup-subluxatie geëvalueerd
door het acetabulaire volume, het acetabulaire gebied, het femurkopgebied, het gedeelte van de
femurkop dat door de acetabulum bedekt wordt, en het percentage van het femurkop dat door
de acetabulum wordt bedekt, te beoordelen op een 3D CT-reconstructiemodel.
Novais 2014

Overwegingen
Een CT-scan wordt niet aanbevolen voor de diagnostiek, maar alleen preoperatief in de
planningsfase voor een operatieve ingreep.
5
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Maak voor de screening op developmental hip dysplasia een bekkenfoto in voor-achterwaartse
richting of een echo afhankelijk van de leeftijd.
Een echo is mogelijk tot de leeftijd van negen maanden en wordt dus niet aanbevolen bij kinderen
ouder dan negen maanden.
5
Aanbevelingen 6.2
Maak voor de screening op developmental hip dysplasia een bekkenfoto in voor-achterwaartse
richting of een echo afhankelijk van de leeftijd.
Maak een röntgenfoto in voor-achterwaartse richting (liggend), waarbij de benen iets
geabduceerd dienen te worden.
6.3
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Moet de orthopedisch chirurg over specifieke kennis en ervaring beschikken voor het
uitvoeren van de deze operaties?

Inleiding
Chirurgische procedures voor heupdysplasie zijn maar bij een deel van de HMSN-patiënten
geïndiceerd. De afwijkingen die door HMSN worden veroorzaakt die een effect hebben op de
biomechanica zijn complex en het arsenaal aan chirurgische procedures is groot. Conform andere,
minder voorkomende ingrepen zou het resultaat van een operatie beter kunnen zijn als deze
worden geconcentreerd in centra met veel expertise. Tot op heden is niet bekend of kennis van
en ervaring met heupoperaties bij mensen met HMSN inderdaad leidt tot betere resultaten. Naast
de operatie op zich kunnen ook de indicatiestelling en de nabehandeling potentieel door
concentratie leiden tot betere resultaten.
Zoeken en selecteren
Van de 35 artikelen die werden geselecteerd op basis van het abstract bleken drie studies geschikt
voor de wetenschappelijke onderbouwing van deze vraag (Kumar 1985, van Erve 1999, Chan
2006). In de gevonden literatuur worden geen aanbevelingen gegeven over de specifieke kennis
die de orthopedisch chirurg zou moeten bezitten, om een operatie bij HMSN-patiënten met
heupdysplasie uit te voeren.
Samenvatting literatuur
De enige aanbevelingen die worden gegeven, zijn de adviezen over het soort ingreep (Van Erve
1999) en aanbevelingen omtrent de operatieve ingreep (Kumar 1985, Van Erve 1999, Chan 2006).
Daarnaast geeft Kumar bijvoorbeeld het advies om voorzichtig te zijn met de peroneale zenuw en
de nervus ischiadicus tijdens de operatie en om immobilisatie na de operatie te minimaliseren om
spierzwakte zoveel mogelijk te voorkomen (Kumar 1985).

35
Conclusies
Moet de orthopedisch chirurg over specifieke kennis en ervaring beschikken voor het
uitvoeren van de deze operaties?
Level 3

De nervus ischiadicus moet beschermd worden tijdens de operatie en terwijl de patiënt in het
gips zit.
Patiënten met perifere neuropathieën kunnen ernstige zwakte ontwikkelen tijdens
immobilisatie. Daarom dient een stijve interne fixatie na alle osteotomieën te worden gebruikt
zodat de immobilisatie tot een minimum beperkt is. Na elke chirurgische procedure moet
fysiotherapie worden gevolgd.
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Level 3
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Kumar 1985
Als er een operatie geïndiceerd is, dan zou dit een triple osteotomie van het bekken moeten zijn
om het acetabulum te verplaatsen.
Van Erve 1999
Een overweging bij de behandeling van deze heupen moet de gevoeligheid voor rek van de
zenuwen zijn. De meeste osteotomieën zijn open wig-osteotomieën die het heupbeen verlengen
en de nervus ischiadicus kunnen rekken.
Bij het uitvoeren van de acetabulaire procedure moet u voorzichtig zijn, onnodige rek op de
zenuw of direct letsel door retractoren in de inkeping van de heup (sciatic notch) moet worden
voorkomen. Momenteel geven de auteurs de voorkeur aan een aanpassing van de triple
osteotomie zoals beschreven door Lipton en Bowen. Het gebruik van intraoperatieve monitoring
door Somato Sensory Evoked Potential (SSEP) en door de Motor Evoked Potential (MEP) kan
helpen om onomkeerbare schade aan de zenuw te voorkomen. Zodra de acetabulaire
deficiëntie is gecorrigeerd, moet de femorale component van de heupdysplasie worden
beoordeeld. Als na het herstel van het bekken niet alle componenten van de dysplasie zijn
gecorrigeerd, moet de vervorming in het proximale femur worden aangepakt. Als het probleem
secundair is, door anteversie, moet een derotatie worden uitgevoerd. Als er sprake is van coxa
valga, is een variserende osteotomie nodig.
Chan 2006

Overwegingen
Heupoperaties bij mensen met HMSN dienen te worden uitgevoerd door een orthopedisch chirurg
gespecialiseerd in bekkenchirurgie met kennis en ervaring op het gebied van HMSN.
Bij voorkeur vindt de operatie plaats in een centrum waar bekkenoperaties gedaan worden en
waar de kinderorthopedie in de volle breedte wordt bedreven.
Op grond van expert opinion adviseert de werkgroep aanvullend dat een orthopedisch chirurg met
ervaring in heupoperaties bij HMSN in zijn besluitvorming deel uitmaakt van een multidisciplinair
team. Het multidisciplinaire team bestaat bij voorkeur uit een revalidatiearts, met specifieke
kennis van HMSN en de conservatieve behandelingsmogelijkheden in relatie tot staan en lopen en
kennis op het gebied van gangbeeldanalyse, en een instrumentmaker en/of orthopedisch
schoenmaker met ervaring met HMSN. Indien nodig kan een neuroloog, gespecialiseerd in
spierziekten, betrokken worden. De neuroloog kan informatie geven over de prognose van het
krachtverlies en de sensibele stoornissen door de HMSN. Er kan worden gedacht over deelname
van een fysiotherapeut of een physician assistant aan het team voor het in kaart brengen van het
functioneren en de afname van klinimetrie. Het multidisciplinaire team is zowel betrokken bij de
diagnostiek, de indicatiestelling als de follow-up. De revalidatiearts kan, al dan niet in
samenwerking met de schoentechnicus en de instrumentmaker, de te verwachten resultaten van
conservatieve opties (training, hulpmiddelen, schoenen, orthesen) beschrijven en nagaan of
conservatieve maatregelen in het verleden optimaal zijn uitgevoerd. Dit kan de patiënt helpen om
zijn of haar afweging te maken voor een chirurgische procedure. De werkgroep is van mening dat
een optimaal resultaat van een operatie alleen gehaald kan worden als de nazorg goed is geregeld.
Dit betreft begeleiding van wondzorg en immobilisatie direct na de operatie, de
revalidatie/fysiotherapie (begeleiding en advies eerste lijn of verwijzende revalidatie instelling).
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De orthopedisch chirurg
 De orthopedisch chirurg moet contact hebben met een revalidatiearts en neuroloog die
ervaren zijn in de HMSN-zorg. De patiënt hoeft niet tijdens elke controle op een gezamenlijk
spreekuur te komen.
 De orthopedisch chirurg heeft de leiding in indicatiestelling en koppelt dit vervolgens terug aan
het team.
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Aanbevelingen 6.3
Verwijs naar een centrum waar bekkenoperaties gedaan worden en waar de kinderorthopedie in
de volle breedte wordt bedreven.
De orthopedisch chirurg heeft contact met een revalidatiearts en neuroloog uit een
multidisciplinair team die ervaring met HMSN hebben.
Controleer bij oudere patiënten met een loopstoornis of er sprake is van heupproblematiek en
denk dan aan a) ‘normale’ artrose of b) voortijdige artrose of c) heupdysplasie die vervroegd
klachten geeft.
5
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Evidencetabel hoofdstuk 6:
Author

Type of
study
Case series

Level of
evidence
D

Patients (hips)

N (female:male)

5

5 female

Walker 1994

Retrospecti
ve;
incidence
of hip
dysplasia
in children
(US,
Chicago)

D

100 (74 had
radiographs that
included the hip
region available for
review)

Cucuzzella
1996

Case study

D

Van Erve
1999

Case study.
Beschrijvin
g van 3
patienten

D

Kumar 1985

Age (years)
(min-max)
8,9 , 12, 13, 14
years

Follow-up
(min-max)
6 months 11 years

Procedures

Outcome measure

Results

Osteotomies, hip closed
reduction. Also: posterior tibial
transfer, triple arthrodesis, heel
cord lengthening

Pain, Walking quality

38:62

11.5 years (at
electrophysiolog
ical diagnosis)

na

6 of 74 patients were diagnosed
with hip dysplasia.
GEEN OPERATIEVE INGREEP,
alleen beschrijving van
heupklachten

All patients were pain free following
hip surgery.
One patient developed sciatic nerve
palsy. One patient developed partial
sciatic palsy. One patient needed
prolonged physiotherapy.
74 patients had adequate hip
radiographs to review. Of these 74
patients, only six had evidence of hip
dysplasia for a prevalence of 8.1
percent. Twenty- one of the patients
had minor abnormalities in 35 hips,
such as an increased neck-shaft angle
of the femur. These researchers also
noted that patients with HMSN type I
had more hip dysplasia, and that a
preponderance of patients were
female.

1

1 female

31

3

1 man
2 girls

27, 8, 5

Bilateral femoral osteotomies (at
age 14)
Bilateral Chiari osteotomies (at
age 21)
Excision of the anterior
prominence (osteophytes) and an
actetabuloplasty of the right hip

na

na

na

To facilitate early detection, all
children with HMSN would have their
hips examined regu-lariy, with plain
radiographs obtained when
indicated by physical examination.
Similarly, patients presenting with
primary hip dyspla-sia who are
suspected of having a neurological
condition should have a thorough
neurological exam and
electrophysiologic screen to exclude
the diagnosis of HMSN.
Hip dysplasia in the patients described
until now with HMSN is probably not
only late and insidious in onset, but it
might develop rapidly as well. The
incidence of hip dysplasia associated
with HMSN is not known nor is the age
of onset or the prognosis.
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If surgery is to be conducted, it should
be a pelvic triple osteotomy to relocate
the acetabulum. It seems that other
types of osteotomies tend to be
overruled by the dysplasia.
Patient with HMSN should be carefully
and regularly examined for hip
dysplasia, and hip dysplasia patients
should be examined for HMSN.
Clinical & radiographic union within 4
months. Pain-free range of motion,
improved motor strength of the hip.
No pain with ambulation .
The recommendation for patients with
CMT to undergo regular hip
examinations and those with hip
dysplasia be examined to exclude CMT.
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Acetabular dysplasia and
subluxation using lateral
center-edge angle (LCEA),
anterior center-edge angle
(ACEA), and Tonnis (TA) on
plain pelvic acetabular roof
angle of Tonnisradiographs

Acetabular dysplasia was more severe
in CMTHD, as measured by smaller
LCEA (p \ 0.001),ACEA (p\0.001), and
acetabular volume (p = 0.0178) and
larger TA (p = 0.025). Hip subluxation
was more pronounced in CMTHD, as
demonstrated by lower area of femoral

Driscoll 2008

Bamford
2009
Novais 2014
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and acetabular volume, area
of femoral head covered by
acetabulum, and percentage
of femoral head covered by
acetabulum on threedimensional CT
reconstruction models.
Acetabular version and bony
support, femoral version,
and neck-shaft angle were
measured on twodimensional axial CT scans.
Hip osteoarthritis was
graded radiographically
according to Tonnis criteria

head covered by acetabulum (p =
0.034) and percentage of femoral head
covered by acetabulum (p = 0.007).
CMTHD was associated with higher
acetabular anteversion (p\0.001),
lower anterior (p\0.001) and posterior
(p = 0.072) osseous support, and more
severe coxa valga (p\0.001). More (p =
0.006) arthritic hips were found in
CMTHD.
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Hoofdstuk 7 Kennislacunes
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Tijdens de richtlijnontwikkeling blijven er vragen onbeantwoord omdat hier nog geen (kwalitatief
goede) studies naar zijn gedaan. Deze lacunes in kennis zijn verzameld gedurende het
ontwikkeltraject. De werkgroep heeft de belangrijkste kennislacunes geprioriteerd.
1. Er is weinig tot niets bekend over de pathofysiologie en het natuurlijke beloop van
voetdeformaties bij HMSN. Het natuurlijk beloop bij patiënten met HMSN (die wel of niet
geopereerd zijn) dient te worden vastgelegd. Idealiter worden dezelfde uitkomstmaten
gebruikt bij wel en niet geopereerde HMSN-patiënten. Ook dient er onderzoek gedaan te
worden naar de juiste uitkomstmaten bij operaties.
2. Er bestaat geen consensus over welke chirurgische technieken de voorkeur hebben bij welke
voetafwijkingen. Om de relatie tussen voetafwijking en een geïndiceerde chirurgische
techniek te verhelderen, dient de indicatie per chirurgische techniek te worden beschreven
en vastgelegd om te komen tot een vergelijking van indicatie tussen operateurs en centra.
3. Er bestaat geen consensus over welke chirurgische technieken de voorkeur hebben bij
handafwijkingen en HMSN.

20
4. Er bestaat geen consensus over welke chirurgische technieken de voorkeur hebben bij
heupafwijkingen en HMSN.

25

5. De meerwaarde van aanvullend onderzoek (inclusief gangbeeldanalyse) bij de indicatiestelling
tot voetoperaties is onbekend.

30

6. Relevante uitkomstmaten van een operatie aan handen of voeten dienen te worden
geformuleerd en geselecteerd. Zij dienen systematisch te worden vervolgd en vastgelegd.
Door het ontbreken van een relevante uitkomstmaten is vergelijking van resultaten van
chirurgische technieken niet mogelijk.
7. Het is niet duidelijk wat het effect van chirurgische procedures van de voeten is op de balans
tijdens staan en lopen, de loopvaardigheid en de kwaliteit van leven.

35

8. Onderzoek naar het verschil in natuurlijk beloop en operaties aan handen en heupen bij
HMSN.
9. Het is niet bekend wat het effect is van vroegtijdig screenen op heupdysplasie bij kinderen van
ouders met HMSN. De kosteneffectiviteit van deze maatregel dient verhelderd te worden.
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Bijlage 1 Implementatieplan
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Dit implementatieplan is opgesteld ter bevordering van de implementatie van de richtlijn HMSN.
De richtlijn HMSN is geschreven voor eerste-, tweede- en derdelijnszorgverleners die patiënten
behandelen met HMSN (vooral de orthopeed, [plastisch] chirurg, neuroloog, revalidatiearts,
fysiotherapeut en ergotherapeut).
Publicatie
De richtlijn wordt gepubliceerd op de website van Spierziekten Nederland en de
richtlijnendatabase van het Kennisinstituut voor Medisch Specialisten. Tevens wordt de richtlijn
voor publicatie aangeboden aan de wetenschappelijke verenigingen die betrokken waren bij de
ontwikkeling van de richtlijn (Nederlandse Vereniging voor Plastische chirurgie, Nederlandse
Orthopedische Vereniging, Nederlandse Vereniging voor Neurologie, Nederlandse Vereniging van
Revalidatieartsen). Behandelaars en patiënten kunnen de richtlijn gratis downloaden.

15

20

Aanverwante producten richtlijn
Er zijn, samen met de beroepsverenigingen, informatiebrochures ontwikkeld voor de
voornaamste behandelaars:
- brochure voor de bedrijfsarts
- brochure voor de huisarts.
Daarnaast wordt er voor patiënten patiëntenversie van de richtlijn ontwikkeld.
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Voor informatie over beenorthesen / orthopedisch schoeisel wordt in deze richtlijn verwezen naar
Beenorthesen bij NMA (Brehm 2014).
Verspreiding richtlijn en aanverwante producten
Alle spierziekterevalidatieteams en spierziekte-expertisecentra ontvangen een digitale versie van
de richtlijn. Daarnaast ontvangen alle patiënten met HMSN die verbonden zijn aan Spierziekten
Nederland de richtlijn digitaal via de verschillende mediakanalen (nieuwsbrieven, ledenmagazine
Contact, social media enzovoort).
De brochures voor de behandelaars krijgen alle patiënten op papier thuisgestuurd. Voor de
distributie wordt gebruikgemaakt van het principe ‘de patiënt als informatiedrager’. De patiënt
overhandigt de brochure aan zijn behandelaar. Daarnaast kunnen zowel behandelaars als
patiënten de richtlijn en de aanverwante producten gratis downloaden via de website van
Spierziekten Nederland.
Te ondernemen acties
Alle leden van de werkgroep ondernemen de volgende acties:
- bekendmaken van de richtlijn en aanverwante producten onder de leden (beroepsvereniging/
patiëntenvereniging);
- bekendheid aan de richtlijn geven door erover te publiceren in tijdschriften en erover te
vertellen op congressen;
- ontwikkelen en aanpassen van patiënteninformatie;
- gezamenlijk afspraken maken over en opstarten van continu modulair onderhoud van de
richtlijn.
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Bijlage 2 Knelpuntenanalyse vanuit patiëntenperspectief

5

Op 10 juni 2017 vond de focusbijeenkomst HMSN plaats in het kader van het project KIDZ bij
Spierziekten Nederland in Baarn. Tijdens de bijeenkomst is de conceptrichtlijn voorgelegd aan
patiënten. Iedere deelnemer kon aanvullingen geven op de richtlijn en de aanbevelingen. Bij de
bijeenkomst waren zeven patiënten, de medisch adviseur en twee medewerkers van Spierziekten
Nederland aanwezig.

10

Hier volgt een verslag van de onderwerpen die werden besproken. Er wordt ook een
patiëntenversie van de richtlijn gemaakt. Een deel van de opmerkingen is van toepassing op de
patiëntenversie.

15

Algemeen
De deelnemers misten informatie over anesthesie. Alle deelnemers hadden ervaring met een
operatie aan hand, voet en/of heup. Bij de expertisecentra is er kennis over de anesthesie. Helaas
weet niet elk ziekenhuis welke anesthesie wel en niet toegepast mag worden bij HMSN. Informatie
of een verwijzing naar een link over anesthesie bij HMSN zou nog kunnen worden toegevoegd aan
de richtlijn en de patiëntenversie.

20

Verder misten de deelnemers informatie over het hele proces van revalideren na de operatie en
de adviezen. Sommige patiënten zijn door revalidatie tot twee jaar na de operatie vooruitgegaan,
meestal met behulp van een fysiotherapeut. Adviezen over de begeleiding en verwachtingen na
een operatie misten de deelnemers in de aanbevelingen.

25

De aanbevelingen van het hoofdstuk over handen lijken stelliger opgeschreven dan van het
hoofdstuk over voeten. De deelnemers geven aan dat ook voor het hoofdstuk over voeten de
stellingen stelliger beschreven mogen worden.
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Een ander algemeen punt dat na de bijeenkomst naar voren kwam, is om als chirurg altijd te
vragen naar de ervaringen van familieleden bij operaties. Mochten er vergelijkbare operaties zijn
uitgevoerd die niet voldoende hebben geholpen, is het mogelijk dat zij ook voor degene die
geopereerd wordt niet helpen.
Operaties aan de voeten
3.2 In hoeverre heeft leeftijd (of een groeiend skelet) invloed op de besluitvorming?
Een aantal deelnemers is op latere leeftijd geopereerd, niet op kinderleeftijd omdat het
advies destijds was om behoudend te zijn met operaties. Tegenwoordig worden kinderen
eerder geopereerd. Regel zou moeten zijn: behoudend tenzij. Voor de patiënteninformatie is
het belangrijk om dit zorgvuldig op te stellen en altijd in overleg met de chirurg/arts.
Behoudend zijn is duidelijk, dit hangt ook af van de deskundigheid van de chirurg.
3.3 Welk onderzoek moet er worden gedaan voor al dan niet tot een operatie wordt besloten?
De vragen naar de hulpvraag en het klachtenpatroon zijn heel belangrijk. Pijn komt ook niet
altijd direct van HMSN maar bijvoorbeeld op drukpunten, eelthanden enzovoort. Meerdere
deelnemers gaven aan dat de pijn minimaal is en dat voor hen het functionele nog veel
belangrijker is dan pijn voor al dan niet wordt besloten tot een operatie.
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Een ander punt voor de aanbevelingen van 3.3 zijn krachtmetingen. Wordt er in het lichamelijk
onderzoek ook aandacht besteed aan krachtmeting van de enkel? Komt dat terug in de
aanbevelingen?
5

Verder wordt er bij de volgende aanbeveling nog een aanvullende vraag gesteld: Maak
klinische foto’s in minimaal twee richtingen van de voeten om de stand en de vorm vast te
leggen. Vraag van een van de deelnemers: zou hier ook aandacht in 3D richtingen / 3D
beeldvormende technieken besteed kunnen worden, bijvoorbeeld CT en MRI? Met deze
beeldvormende technieken hadden de deelnemers goede ervaringen.

10
3.4 Wat mag de patiënt verwachten wat betreft de klachten en het functioneren na de operatie?
Dit hoofdstuk is zeer geschikt voor de patiëntenversie. Dit geldt ook voor het revalidatietraject
dat daarna nodig is, wat kunnen patiënten hierna verwachten? Daarnaast kan in de
patiëntenversie ook worden genoemd dat hulpmiddelen echt kunnen helpen.
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Let in de patiëntenversie ook goed op de verwachtingen van de patiënt en de risico´s. Niet alle
verwachtingen kunnen worden waargemaakt met een operatie. Maak de keuze voor een
operatie samen met de patiënt. De medisch adviseur benadrukt dit: “Wij waarschuwen ook
altijd dat de grootste complicatie is dat u niet krijgt wat u verwacht. Het moet ook dus echt in
de patiëntenversie dat de arts zorgt voor realistische verwachtingen.”
3.5 Moet de orthopedisch chirurg over specifieke kennis en ervaring beschikken voor het
uitvoeren van de operaties aan de voeten bij HMSN?
De deelnemers vinden de deskundigheid van de chirurg heel belangrijk. Ook is het heel
belangrijk om als patiënt het gevoel te hebben dat je gehoord en serieus wordt genomen.
Verder is de deskundigheid van de revalidatiearts heel belangrijk voor het traject erna.
Patiënten dienen bij voorkeur te worden behandeld door een gespecialiseerde revalidatiearts.
Laagfrequente controles zijn wenselijk. Sommige mensen met HMSN komen nooit bij een
revalidatiearts, dat is ook deels de keuze van de patiënt.
Verder moet wel duidelijk zijn waar expertise over HMSN te vinden is:
www.spierziekten.nl/zorgwijzer.
Operaties aan de handen
4.2 Welk onderzoek moet er worden gedaan voor al dan niet tot een operatie wordt besloten?
Wordt er bij het onderzoek ook getest op de kracht en het gevoel van de hand? De deelnemers
adviseren om ook in de patiëntenversie iets op te nemen over de testen die worden gedaan.
Testen die wat toevoegen, moeten bij iedereen bekend zijn. Testen geven zicht op de
gevolgen. Het is heel belangrijk om een typering van de afwijking te kunnen geven.
4.3 Wat mag men verwachten wat betreft de functie van de hand na de operatie? Welke
handoperaties zijn wanneer het meest effectief?
De aanbeveling ‘in overleg met de patiënt’ vinden de deelnemers heel mooi en belangrijk. De
deelnemers vragen zich af wat de frequentie is van de handoperaties bij HMSN. De medisch
adviseur geeft aan dat hier weinig over bekend is. Het streven is wel om aandacht voor de
handen bij HMSN te vragen, bijvoorbeeld in een workshop over HMSN bij een congres voor
revalidatieartsen.
Aandacht voor handoperaties moet ook in de patiëntenversie naar voren komen. Wees er
tijdig bij en raadpleeg een gespecialiseerd centrum. Voor de patiëntenversie wordt ook
geadviseerd om indien nodig een second opinion aan te vragen.
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Handorthesen
De meesten hebben geen ervaring met een handorthese. De deelnemers vinden het wel belangrijk
dat er ook genoeg aandacht wordt besteed aan de hulpmiddelen.
5

Heupdysplasie bij HMSN
Weinig deelnemers hebben ervaring met een heupoperatie. De ervaring van de deelnemers is dat
de aanwezigheid van een heupdysplasie bij HMSN vaak niet wordt onderzocht door de
revalidatiearts. Ook bij orthopedisch arts is hierover weinig bekend. Controleren en onderzoeken
op jonge leeftijd is niet genoeg, opvolgende controles zijn belangrijk.

10
Aanbeveling 6.3: Moet de orthopedisch chirurg over specifieke kennis en ervaring beschikken
voor het uitvoeren van de deze operaties? Vrij plotselinge overgang in de tekst naar opereren.
Waarom staat hier keuze voor heupoperatie hier niet in? Speelt leeftijd hier een rol in?
15

Afsluiting: De deelnemers zijn erg blij met de richtlijn. De artsen hebben goed meegewerkt.
Complimenten namens alle deelnemers!
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Bijlage 3 Lijst met afkortingen
APL = abductor pollicis longus
APB = abductor pollicis brevis
DIP = Distale Interphalangeale gewrichten
ECRB = Extensor Carpi Radialis Brevis
FDS = Flexor Digitorum Superficialis
MCP = MetaCarpoPhalangeaal
MT =1e Metatarsale gewricht
MTP = Metatarsophalangeale gewricht
IP = InterPhalangeale
PIP = Proximale Interphalangeale gewrichten
SPLATT = Split Tibialis Anterior Transfer
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