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CONTRACTUUR VAN
DUPUYTREN
Beleid bij contractuur van Dupuytren
Voorlichting en advies
Leg uit dat:
• strengvorming in het peesblad van de handpalm zorgt
voor het samentrekken hiervan
• de snelheid en ernst van het beloop varieert
Bespreek dat:
• er geen permanente oplossing is voor deze aandoening
• er geen bewijs is voor de effectiviteit van spalken of
injecties in de eerste lijn

Update 2021
 Als verwijsindicaties bij een contractuur van Dupuytren zijn
toegevoegd: functionele beperkingen, pijn en snelle progressie
van de flexiecontractuur van een vinger.
 Er is geen bewijs voor de effectiviteit van spalken of injecties
bij een contractuur van Dupuytren.
 Overweeg verwijzing voor operatie bij patiënten met een
behandelwens en functionele belemmering van de hand, pijn of
snelle progressie van de flexiecontractuur van een vinger.

http://www.handsoncare.nl/cms/wpcontent/uploads/2016/01/Dupuytren-uitlegFolder.pdf

https://www.nvpc.nl/uploads/stand/201504_Richtlijn_Ziekte_van_Dupuytren148.pdf

1

12-3-2021

CONTRACTUUR VAN DUPUYTREN
fibromatose van de palmaire aponeurosis
50% van de gevallen in beide handen voorkomt

CONTRACTUUR VAN DUPUYTREN
Vooral bij mannen rond de vijftig jaar in Noordwest-Europa en
is zeldzaam onder Noord-Afrikanen.
Genetische oorsprong

Kenmerk
• zeer vaste soms pijnlijke knobbels (noduli) in de
handpalm en vingers
• met name in pink en ringvinger
• ontwikkelen tot strengen van fibrotisch weefsel.
• permanente flexiecontractuur van handpalm of vingers

De prognose is slechter indien de klachten ontstaan
• op jonge leeftijd
• de aandoening tevens in de familie voorkomt
• diabetes mellitus

Dupuytren
Bij mannen die na hun
60e nog actief
hockeyen blijken
contracturen van de
hand ruim 9 keer
vaker voor te komen
dan bij gematchte
controlepersonen

Br J Sports Med. 2018

Typical case

Nodule (1) 
Cord (2) 
Contraction (3) 
Skin pits (4)
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Indicatie operatie
Table top test


MCP contractuur >30°– 40°



PIP contractuur >30°
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Percutane naaldfasciotomie

Protocol

Collagenase injectie (Xiapex)

Richtlijn behandeling na OK voor Dupuytren

Pre-operatief meten!

Dag 3-5 na OK
rustig vuist maken (mag een paar
minuten duren) evt. met andere
hand passief ondersteunt
- meet extensie PIPs
- mag weinig tot geen pijn doen
- meet de flexie van PIPs

Handtherapie na operatie
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Richtlijn behandeling na OK voor Dupuytren

Spalken

Dag 3-5 na OK
3. verband aanbrengen (buisvormig vinger verband,
paraffine gaas, gazen, etc)
Voldoende = om wondvocht te absorberen en nog
te kunnen bewegen
4. spalk maken
- Volair: als (bijna) volledige extensie: verspreide druk,
meer rust
- Dorsaal indien redressie gewenst (statisch verstelbaar)
(Figuur 1)
- Indien de Dupuytren strengen alleen thv PIP zijn kan
het MCP in flexie worden gespalkt, eventueel korte
spalk met pols vrij
- let op circulatie/spanning naad; geef eventueel toe met
iets MCP flexie of pols

There were significant differences in ROM, scar formation, flare, and
treatment time in favor of the NTA technique.
The results indicate that postoperative management that prevents
applied mechanical tension in the early phases of wound healing
decreases complications after this surgery and that no digital motion is
lost to extension with the No Tension Applied technique

2) Na week 1
Beoordeling ROM (meting van mn PIP)
en klachten Pt:




wondgenezing

wondgenezing matig + veel pijn => meer rust
ROM matig of afname => meer bewegen en/of meer
redressie
Indien goede flexie (vuist) => handhaven regime bv 2-4
keer per dag vuist maken
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Litteken behandeling

complicaties







huidgenezing (2 - 24,6%)
Infectie (1 – 9,5%)
zenuwbeschadiging (1,5 - 7,8%)
Verlies sensibiliteit, pijn agv neuroom, koude
intolerantie
arterie beschadiging (0,8 – 9,8%)
CRPS 1,8 – 19%)

Complicaties

Stiff PIP joint due to K-wire
Skin graft necessity
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