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Voorwoord
Werken in een universitair ziekenhuis biedt de
kans om voor patiënten te zorgen die een zeer
complex probleem hebben, in combinatie met
onderwijs en onderzoek. De afdeling Plastische en
Reconstructieve Chirurgie van het Erasmus MC
heeft lang geleden gekozen om zich te focussen
op een aantal speerpunten.
Een van deze speerpunten betreft de behandeling
van aangeboren hand- en arm afwijkingen.
De behandeling van deze bijzonder complexe
patiënten populatie is alleen mogelijk in een
multidisciplinair team, waarbinnen vele
afdelingen betrokken zijn.
De zorg voor betrokken kinderen wordt georganiseerd en gecoördineerd binnen het Team voor
Aangeboren afwijkingen van de hand en arm,
met een overkoepelende coördinatie door onze
afdeling. Het voorliggend jaarverslag 2012 en 2013
van het “Handenteam” is een goed voorbeeld hoe
behandeling en onderzoek in gezamenlijkheid
wordt gegeven.
Het is een eer om u het excellente werk
van dit team te presenteren.

Steven Hovius,
Afdelingshoofd Plastische en
Reconstructieve Chirurgie,
Erasmus MC, Rotterdam
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Introductie
Voor u ligt het Jaarverslag 2012-2013 van het multidisciplinaire ‘congenitale handenteam’ van het Sophia
Kinderziekenhuis - Erasmus MC. Het Erasmus MC ‘handenteam’ heeft onder leiding van prof. Hovius de
afgelopen 20 jaar een vaste positie in de wereldtop weten te bereiken met behandeling van aangeboren
afwijkingen van de hand bij kinderen. Het handenteam behoort tot de 10 grootste centra van de wereld
en werkt als enige team geheel in multidisciplinair verband. Ieder jaar worden in Nederland zo’n 350
kinderen geboren met een aangeboren handafwijking. Ongeveer 200 kinderen worden per jaar verwezen
naar het team. Op dit moment zijn ruim 2300 kinderen bij het team onder behandeling waarmee dit
team het grootste gespecialiseerde tertiaire kenniscentrum van Nederland is op dit gebeid. Het totale
behandelbestand omvat meer dan 4000 kinderen.
De missie van het team is om patiënten met

De visie van het handenteam is om de komende

een aangeboren aandoening gedurende iedere

5 jaar haar internationale status als ‘centre of

levensfase een zo hoog mogelijke kwaliteit van

excellence’ en ‘best practice’ aantoonbaar en

leven te laten bereiken, voor zover dit binnen het

transparant voort te zetten in samenwerking met

bereik van de (para)medische behandeling ligt.

andere ziekenhuizen in binnen- en buitenland. Zij

Daarom zijn patiënten die gezien worden pas

stuurt daarbij op de volgende uitkomsten:

uitbehandeld wanneer ze volwassen zijn. Wanneer
problemen op volwassen leeftijd optreden, bestaat

• wachttijd en doorstroomtijd

de mogelijkheid ze door dezelfde behandelend

• aantallen bezoeken en operaties

artsen op de centrumlocatie van het Erasmus MC te

• complicaties

zien. Dit is wereldwijd een unieke situatie.

• effectiviteit van de behandeling
(medical outcome)
• patiënt ervaring
• publicaties
• onderwijs activiteiten
• internationalisering
Graag presenteren wij u in dit verslag het team
en haar resultaten van 2012-2013.
Namens het team,

Dr. Christianne A. van Nieuwenhoven, plastisch chirurg
Prof. Dr. Steven E.R. Hovius, plastisch chirurg
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De Patiënt en
het Team
De meeste kinderen die door het team gezien worden hebben een aangeboren afwijking. Dit kan van een
kleine extra pink, tot een grotere afwijking met het missen van een duim of zelfs een hele hand of arm
betekenen. De meeste kinderen worden in de eerste zes maanden na de geboorte gezien op ons spreekuur.
Er zijn echter ook kinderen waarbij de afwijking later in hun leven duidelijk wordt. Regelmatig zien we ook
kinderen met een combinatie van hand- en voetafwijkingen, of op zich staande voetafwijkingen.
Door de expertise op het gebied van handchirurgie bij kinderen, ziet het team tevens kinderen na een
ongeval of operatie met klachten van de arm of hand die gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren.
In verband met de kennis rondom aangeboren afwijkingen, worden door de prenatale artsen ouders
verwezen waarbij tijdens een echo in de zwangerschap een afwijking aan de ledematen is waargenomen.
De ouders worden door het team gezien en geïnformeerd over ervaringen passend bij de afwijking die
gezien is bij hun ongeboren kind(eren).
Het multidisciplinaire team bepaalt gezamenlijk het zorgpad dat het kind doorloopt vanaf de geboorte,
uiteraard in overleg met de ouders.
Tweederde van deze kinderen ondergaat één of meerdere operaties gedurende de kindertijd, de andere
kinderen worden uitsluitend conservatief behandeld door de revalidatiearts en de gespecialiseerde
handtherapeuten.
Waar mogelijk worden patiënten terugverwezen naar de periferie, maar de praktijk leert dat daar
onvoldoende ervaring bestaat met de behandeling van deze zeer specifieke en zeldzame aangeboren
afwijkingen.

Ervaringen van een vader
“Quin is geboren met het syndroom van Greig.
Hij heeft verkleefde handjes en voetjes en extra vingers en tenen.
Hij is nu 3 jaar en 3 x geopereerd. “We zijn op de beste plek
beland om hem te behandelen. Wat ik zo bijzonder vind aan het
handenteam is de rust en de persoonlijke, warme aandacht. Je
wordt altijd serieus genomen, ook al zijn de vragen nog zo stom”.
Het is voor ons erg belangrijk dat we serieus genomen worden
en in alle rust over ons kind en zijn syndroom kunnen praten.
Eén keer was het gesprek klaar, we stonden allemaal op en toen
stelde mijn dochter van 5 nog een vraag aan de professor. Hij liet
iedereen weer gaan zitten en ging in alle rust in op haar vraag.
Dát zal ik nooit vergeten!”
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Een eerdere analyse van de herkomst van de patiënten op onze polikliniek liet
zien dat de patiënten groep vanuit heel Nederland naar het Erasmus MC wordt
doorverwezen. Ook bleek dat 86% van de congenitale handchirurgie tertiaire
zorg is, die uitsluitend in een academisch kinderziekenhuis kan plaatsvinden.
Het handenteam houdt wekelijks een hele dag gezamenlijk spreekuur, waarin
zij gemiddeld 25 tot 30 kinderen ziet met hun ouders en/of verzorgers. Het
doel is het ziekenhuis met een diagnose en behandelplan te verlaten. Kinderen
worden daarom tijdens het spreekuur vanuit verschillende specialismen
bekeken. De kracht van het gezamenlijk zien door de verschillende specialisten
is dat de ouders/kind tegelijkertijd vanuit verschillende specialismen op
elkaar afgestemde informatie krijgen. Tijdens een operatie krijgen kinderen
te maken met kinderverpleegkundigen, die jarenlange ervaring hebben met
deze specifieke chirurgie en ook het operatiecomplex is speciaal toegerust op
kinderen met aangeboren afwijkingen.

Evaluatie
van het Team

Racen in Assen
en Zandvoort

Het ‘congenitale handenteam’ van het SKZ-Erasmus MC heeft in 2012 de

Behalve contact in het ziekenhuis, bestaat er ook

ervaring van patiënten met de geboden poliklinische zorg geëvalueerd. De

een inmiddels jaarlijkse ‘buitenschoolse’ activiteit.

ouders van 223 patiënten zijn door middel van een iPad geënquêteerd direct

Kinderen die oud genoeg zijn, worden uitgenodigd

na afloop van het polikliniek bezoek. Het streven is dit instrument structureel

om mee te gaan racen op een echt circuit. Dit wordt

in te gaan zetten.

georganiseerd vanuit een volwassen patiënt van
prof. Hovius met een aangeboren vaatafwijking

Hiernaast zijn de resultaten weergeven van de 223 ingevulde enquêtes.

van de arm. Uit dank voor de geslaagde behan-

Uit de enquête blijkt dat de ouders van 23% patiënten het polikliniek bezoek

delingen, bieden zij en haar partner als auto

boven verwachting goed vonden. Precies 59% heeft het bezoek ervaren zoals ze

racers in samenwerking met de Esser Stichting,

het verwacht hadden of wilden. In het deel ‘overig’ (18%), scoorde 17% voldoende

dit uitje aan.

van het totaal. Eén patiënt van de 223 scoorde een onvoldoende. Het doel van
het team is om de uitslag boven verwachting (‘blauw’) steeds meer te laten

Het is voor de kinderen, begeleiders en het team

worden. De wachttijd in de wachtkamer is door 21% van de respondenten

een geweldige dag, waarbij alles even vergeten

onvoldoende bevonden. Dit is een structureel aandachtspunt van het team.

wordt. Voor het team is het mooi de groep met

Meerdere factoren zijn hierop van invloed, die niet allen binnen de eigen

kinderen samen te zien. Velen kennen elkaar van

invloedssfeer liggen. Om dit te verbeteren zijn de betrokken ‘stakeholders’

de wachtkamer of opname in het ziekenhuis en

benaderd ter verbetering van de doorloop. Aanvullend is de volgorde waarop

waarschijnlijk worden ervaringen en belevingen

poli patiënten gezien worden veranderd, zodat een betere doorloop verwacht

uitgewisseld op de racebaan.

kan worden.
Daarnaast is het interessant hoe de kinderen zich
Het gesprek met het behandelteam is door 44% boven verwachting goed

redden in het dagelijks leven met de afwijking

gescoord en door 45% precies zoals men wilde. De informatie over het

die ze hebben. Het is een meer natuurlijke

behandeltraject scoorde 84% positief, terwijl 14% een voldoende scoorde en

omgeving dan de spreekkamer. Als teamlid zie je

3% onvoldoende. Uiteraard is het streven ook in deze laatste twee groepen

ze daadwerkelijk eten of schrijven, wat toch anders

verbetering te bereiken.

is als je vraagt om te doen alsof. Dus ongemerkt is
deze dag ook leerzaam voor de behandelaars.
Van de kinderen en ouders krijgen we alleen maar
positieve geluiden, al zijn ze helemaal naar Assen
moeten rijden in 2012.
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Informatie voorafgaand

22%

Wachttijd tot de afspraak

13%

19%

Info klinische geneticus

51%

58%

Wachttijd röntgen

11%
32%

26%

30%

43%
35%

Ontvangst

Wachttijd wachtkamer

17%

19%

27%

49%
34%

54%

57%

Gesprek behandelteam
11%

Informatie
16%

26%

44%
45%

58%

Zeer tevreden

Tevreden

Totale indruk
18%

23%

59%

Overig
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Het Team stelt zich voor
In het team participeren drie plastisch chirurgen, een revalidatiearts, een klinisch geneticus, twee
handtherapeuten, een gipsmeester, polikliniek assistenten en een vaste coördinator, die de planning en
secretariële taken op zich neemt. De klinisch geneticus heeft tevens een pediatrische achtergrond en op
indicatie wordt de psycholoog ingeroepen.

De Plastisch chirurgen

Drie plastisch chirurgen zijn lid en coördinator van het team omdat een groot aantal kinderen (ruim 2/3
deel) wordt geopereerd. Bij correcties aan aangeboren afwijkingen van de arm en hand gaat het steeds
om de combinatie van functie en vorm. De plastisch chirurgen die deel uitmaken van het team zijn
gespecialiseerd in handchirurgie. Binnen dit gebied zijn ze gespecialiseerd in aangeboren afwijkingen
en worden internationaal erkend als experts op dit gebied. In combinatie met handafwijkingen komen
voetafwijkingen voor. Ook deze worden door de plastisch chirurgen binnen dit team behandeld.
Tevens worden regelmatig handafwijkingen na een ongeval gezien. Door de ontwikkelde expertise in
handchirurgie bij kinderen, worden veel kinderen vanuit heel Nederland naar het team verwezen.

“ Tijdens mijn opleiding tot plastisch
chirurg in Rotterdam deed ik veel
handchirurgie. Speciaal bij de aangeboren afwijkingen is behandeling
lastig, uiteenlopend van aard en ernstig
bij een (op)groeiend kind. Ik ben in
1989 eens in de drie maanden een
gezamenlijk spreekuur begonnen met de
revalidatiearts. Het is nu uitgegroeid tot
een volledig team met iedere week een
dag spreekuur. Om dit bijzondere deel
van het vak beter te begrijpen en over te
dragen, nodigde ik veel internationale,
zeer bekende gastoperateurs uit. Het
was een lange weg van vallen en
opstaan, maar een zeer dankbare. Het
is fantastisch als je een kind vooruit kan
helpen om beter te functioneren in het
dagelijks leven.”
Prof. Dr. S.E.R. Hovius, plastisch chirurg

“ Met een voorliefde voor het behandelen
van kinderen, grote interesse in
aangeboren aandoeningen en in de
handchirurgie, ontstond al vroeg in mijn
opleiding tot plastisch chirurg een passie
voor aangeboren handafwijkingen. Na
mijn fellowship handchirurgie leek het
als vanzelfsprekend dat ik het team in
2009 zou versterken. In de afgelopen
jaren heb ik een ‘spoed-opleiding’ gehad
in de congenitale handchirurgie van
Prof. Hovius. Behalve de kennis van
zeer specialistische ingrepen, vraagt
dit vakgebied kennis over zeldzame
ziektebeelden waaraan je alleen in dit
team in deze mate aan blootgesteld
wordt. Ik hoop nog lang deel uit te
maken van dit team.”
Dr. C. van Nieuwenhoven, plastisch chirurg
13

Revalidatiearts

De revalidatiearts is lid van het team omdat
een groot aantal kinderen revalidatie krijgt, in
aanvulling op de operatieve behandeling. De
binnen het Handenteam werkzame revalidatiearts
heeft zich in zijn carrière met name gericht op de
handenrevalidatie en is hierdoor een specialist in
het herkennen en verhelpen van problemen waar
u en uw kind mee te maken krijgen. Zo kan de
revalidatiearts advies geven over hulpmiddelen,
aanpassingen en prothesen die voor uw kind van
belang kunnen zijn. Naast een aantal praktische
problemen kunnen zich psychische en sociale
problemen voordoen. Om hiermee om te gaan,
kan hulp worden geboden vanuit zowel (para)
medische als eventueel psychologische hoek. De
revalidatiearts treedt hierbij op als coördinator.

“ Mijn werk binnen het multidisciplinaire
spreekuur voor congenitale arm/
handaandoeningen van het
Erasmus MC bestaat uit het analyseren
van de hulpvraag en het ondersteunen en
adviseren bij de voorliggende keuzes. Dit
betreft zowel lichamelijke, chirurgische
als sociale aspecten. Vanwege het grote
verspreidingsgebied van onze patiënten
en de diversiteit in hulpvragen is kennis
van de revalidatiegeneeskundige
mogelijkheden en de diverse handtherapie praktijken in Nederland van
grote waarde. Door de combinatie van
de werkzaamheden met het team voor
aangeboren armdefecten of verworven
amputatie (het zogeheten AADA team
van de afdeling Revalidatiegeneeskunde)
is er sprake van een win-win situatie voor
beide poliklinieken”.
Dr. W. Janssen, revalidatie arts

“ Bij het eerste polibezoek zal elk kind
met een aangeboren ledemaatafwijking
onderzocht worden door de klinisch
geneticus. Naast uitgebreid onderzoek
van de aangeboren afwijking wordt
gelet op eventuele andere aangeboren
afwijkingen en wordt aandacht besteed
aan de groei en ontwikkeling van het
kind. Tevens wordt gevraagd naar het
verloop van de zwangerschap en het
voorkomen van aangeboren afwijkingen
in de familie. Aan de hand van deze
gegevens wordt beoordeeld of aanvullend
onderzoek nodig is om vast te stellen
wat de oorzaak is van de aangeboren
afwijking. De ouders zullen desgewenst
en zo mogelijk geïnformeerd worden over
de oorzaak en herhalingskans.”
Dr. J. Hoogeboom, klinisch geneticus
14

Klinisch geneticus

Een klinisch geneticus zit in het team omdat

regelmatig kinderen gezien worden met een
aangeboren afwijking die ook meerdere afwijkingen
elders kunnen hebben zitten. Een klinisch geneticus
is een arts die onder andere gespecialiseerd is in
het opsporen en identificeren van gecombineerde
afwijkingen, zogenaamde syndromen. Met name
syndromen die gepaard gaan met handafwijkingen, die
in de algemene bevolking maar zeldzaam voorkomen,
worden door de betrokkenheid van de klinisch
geneticus sneller herkend. Ook voor vragen over de
eventuele erfelijkheid van de aandoening van uw kind
kan u bij de klinisch geneticus terecht.

Handtherapeut

Een handtherapeut is onderdeel van het team
omdat hij/zij een belangrijke rol speelt in zowel
de behandeling na een operatie, maar ook in het
omgaan met de afwijking. Zij hebben veel ervaring
met het werken met kinderen en (aangeboren)
handafwijkingen.
Voor kinderen in het bijzonder is het belangrijk
dat ze hun handen zo vroeg en zo goed mogelijk
kunnen gebruiken. Kinderen zijn vaak vindingrijker
dan volwassenen en leren sneller met hun
handicap om te gaan. Toch streeft het team naar
een zo normaal mogelijke functie van de handen.
De handtherapeut bekijkt hoe het kind zijn of haar
handen gebruikt in het dagelijks
leven en kan indien nodig op
maat gemaakte spalkjes en tips
ten aanzien van oefeningen
meegeven.

“ Mijn taak is vastleggen van
meetgegevens met betrekking tot het
dagelijks functioneren van patiënten die
het handenteam bezoeken, specifiek de
personen die tot een groep patiënten
behoren waarnaar op dat moment
wetenschappelijk onderzoek wordt
gedaan. Ik ben zelf ook bezig met een
promotie onderzoek. Het bijzondere
aan mijn taak is dat wetenschappelijk
onderzoek en dagelijkse praktijk
mooi met elkaar verweven zijn. De
meetgegevens zijn direct beschikbaar
voor de chirurg en na analyse op
groepsniveau kunnen uitkomsten
geïmplementeerd worden binnen het
handenspreekuur.”
Monique den Hollander-Ardon,
handtherapeut en onderzoeker

Anneke Hoekstra,
handtherapeut

Coördinatie en secretariaat
Het team wordt begeleid door een coördinator

die tijdens de spreekuren aanwezig is. Zij maakt
afspraken voor de poli en plant de operaties.
Daarnaast vindt het grootste gedeelte van de
communicatie vanuit ouders naar de rest van het
team, en vise versa, via haar plaats.

“ Mijn werkzaamheden voor het
congenitale handenspreekuur zijn divers
en gaan van het maken van de eerste
afspraak, het afspreken van allerlei
onderzoeken, het afstemmen van
vervolgafspraken,  tot aan het inplannen
van de geplande OK’s en de daaruit weer
volgende afspraken voor de verdere
behandeling. Het bijzondere aan dit werk
vind ik dat je, wanneer je bijvoorbeeld
een gecompliceerde planning  moet
maken voor vervolgbehandeling en/of
operatie en dit ook lukt, je écht iets kunt
betekenen voor de patiënten.”
Mw. M. de Ridder-Sack, secretaresse

Gipsmeester

De gipsmeester maakt deel uit van het team omdat

na ingrepen of ongevallen regelmatig een gips
nodig is. Hierbij is het werken met kinderen en het
kunnen maken van ongebruikelijke spalken en
gips noodzakelijk. Daarom hebben we een vaste
gipsmeester, bekend met de zeldzame afwijkingen
en de daarbij behorende behandelingen.

Ondersteuning

Het wekelijks spreekuur wordt ondersteund door
vaste poliassistenten (Elise en Annemarie) die de
ontvangst van de patiënt met ouder(s) verzorgen.
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Het Team in Maat en Getal
de Polikliniek
Iedere week vindt een poliklinisch spreekuur plaats,
waar ongeveer 20-35 kinderen gezien worden.
De polikliniek begint met een huddle waarbij de
teamleden aanwezig zijn. Het is een term die in de
sport gebruikt wordt om met het team de strategie
te bepalen en elkaar te motiveren. Tijdens onze
huddle wordt de dag besproken met zijn eventuele
bijzonderheden.
In 2012 zijn in totaal 300 nieuwe patiënten gezien,
waarvan 196 kinderen een aangeboren afwijking
hadden. Door de expertise bij kinderen die een
handafwijking hebben, zien we op ons spreekuur
ook kinderen direct of langere tijd na een trauma.
In de acute fase moet men denken aan topletsels en
pees-/zenuwletsels. Ook zien we kinderen langere
tijd na een dergelijk trauma met vragen omtrent

In 2013 zagen we 328 nieuwe patiënten, waarvan

de behandeling van de gevolgen van een trauma.

225 kinderen een of meerdere aangeboren

In 2012 werden 119 kinderen met een verworven

afwijkingen hadden, 74 kinderen een letsel

diagnose gezien, waarvan 80 na een trauma.

hadden opgelopen, en 29 kinderen een verworven
aandoening hadden, anders dan een trauma.
Behalve kinderen met een aangeboren afwijking,
zien we ook ouders die een kind met een
aangeboren hand- of armafwijking verwachten. Er
werden respectievelijk 6 en 5 ouderparen gezien in
2012 en 2013 voor een prenataal gesprek in verband
met een verdenking op een aangeboren afwijking
aan één van de ledematen van hun ongeboren kind.
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Aantal nieuwe patiënten
In de grafiek hieronder is het aantal kinderen die we op de poli zien
onderverdeeld naar reden van het contact. Deze kinderen worden niet
noodzakelijkerwijs hetzelfde jaar geopereerd en komen daarom niet overeen
met de aantallen in het volgende hoofdstuk. Dit aangezien kinderen regelmatig
een jaar op de ‘wachtlijst’ staan, voordat ze de leeftijd bereiken waarop we ze
willen en kunnen opereren. Voor de kinderen met een acuut letsel geldt dit wel.
250
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Aantal polikliniek bezoeken naar type
De gemiddelde wachttijd in de wachtkamer

die als trauma op de spoedeisende hulp gezien is,

voordat kinderen gezien worden in het spreekuur

als controle op onze poli geregistreerd wordt. Dit

is 38 minuten. Dit kan echter uitlopen tot 2.4 uur

zijn voor onze eigen registratie nieuwe patiënten.

wachttijd, door uitloop tijdens ons eigen spreekuur,
of door wachttijd bij de afdeling radiologie. We
brengen ouders en patiënten van te voren op de
hoogte dat men rekening moet houden met een
lange wachttijd.
In deze tabel wordt het aantal patiënten
weergegeven die nieuw op onze poli gezien zijn.
Het zijn de gegevens die vanuit de ziekenhuis
registratie verkregen zijn. Hier is het aandeel
‘nieuw op poli’ anders, aangezien een patiënt

Controles

565

Wondcontrole

293

Telefonisch
Oude nieuwe

160

Nieuw op poli

249

Totaal

18

13

1280

De geregistreerde ‘controles’ zijn poliafspraken die plaatsvinden in de spreekkamer. De ‘wondcontroles’
vinden plaats in de gipskamer. De ‘oude nieuwe’ controles zijn controles die plaatsvinden van bekende
patiënten, maar na een zeer lange tussenperiode. Zo worden in het zorgpad kinderen tot een jaar na de
operatie gezien (ongeveer op 2-3 jarige leeftijd), om vervolgens gezien te worden bij 4-5 jarige leeftijd,
8-10 jarige leeftijd, 12-14 jarige leeftijd en 18 jarige leeftijd.

Aantallen naar diagnose nieuwe patiënten
Diagnose

2012

2013

Radiale polydactylie

24

22

Ulnaire polydactylie

13

15

Polydactylie voeten

20

17

Syndactylie handen en of voeten

23

20

Arthrogryposis

16

23

Duimhypoplasie

13

14

Hypoplasie vingers

1

5

Radiusdysplasie

15

7

Ulnadysplasie

8

4

Camptodactylie

14

13

Transversaal reductiedefect

7

11

Symbrachydactylie

13

15

Cleft hand/feet

5

5

Carpaal tunnel syndroom

3

6

Triggervingers

7

20

Tumoren

15

16

Overig

28

38

Totaal

234

246

Hierboven staan alleen de diagnoses vermeld. Aangezien bij één kind meerdere
diagnoses gesteld kunnen worden, komen het aantal diagnoses niet overeen
met het aantal nieuwe kinderen met een aangeboren aandoening gezien door
het team.
Van alle patiënten die op de polikliniek door het team gezien worden, wordt
de diagnose of worden de diagnoses geregistreerd. Dit gebeurt volgens
ons eigen registratie systeem, waarbij niet alleen de diagnose, maar ook de
aangedane anatomische structuren worden geregistreerd. Daarnaast wordt
naast de diagnose ook de onderverdeling volgens de internationale classificatie
geregistreerd.
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Het Team in Maat en Getal – Kliniek
Iedere maandag wordt door de plastisch chirurgen van het team voor aangeboren afwijkingen geopereerd
in het Sophia kinderziekenhuis. Gemiddeld genomen worden 3 kinderen per maandag geopereerd.

Aandoening

Behandeling

2012

2013

3e web

11

12

Constrictie ring

4

6

Symbrachydactylie

14

10

Ulnadysplasie

6

4

Complex

16

7

Apert

6

7

Desyndactylisatie

Hypoplastische duimen
Abducted

1

1

Peestranspositie

9

4

Pollicisatie

2

3

Distaal

5

5

Arthrogryposis
AMC

1

1

3

4

radiaal

16

21

ulnair

20

8

centraal

1

2

mediaal

6

14

lateraal

Cleft hand
Polydactylie hand

Polydactylie voet
6

11

Triphalangeale duim

1

4

Greig

4

3

Clinodactylie

3

2

Tumoren
Weke delen

6

2

Bottumoren

3

6

Aanbrengen FE weke delen distractie

3

9

Centralisatie

4

4

FE voor ossale verlenging

1

2

Verwijderen FE

1

1

Teen duim

1

1

Vrije phalanx

1

1

Radiusdysplasie

Triggerduim

2

13

Overig

12

29
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Aantal operaties bij congenitale
aandoeningen naar diagnose
In 2012 zijn in totaal 226 kinderen geopereerd, waarvan 169 kinderen een
aangeboren afwijking hadden en 57 kinderen een verworven diagnose,
waarvan 43 een trauma. In 2013 zijn 242 kinderen geopereerd, waarvan 196
kinderen met een aangeboren aandoening. Vierenvijftig kinderen hadden een
verworven aandoening waarvan 40 in verband met een trauma.
Het grootste aandeel van kinderen met een aangeboren hand- of voetafwijking
wordt geopereerd in dagbehandeling. De kinderen die opgenomen worden
kunnen een dag na de operatie met ontslag. Een uitzondering zijn kinderen
na een teen-duim transplantatie of bij kinderen met een omzetting van een
grote spier voor bv elleboogsfunctie, of kinderen met andere aandoeningen
die meer aandacht vraagt. Zij blijven enkele dagen opgenomen. Zowel in 2012
als 2013 werd 63% van de opname’s via de dagbehandeling opgenomen. In
werkelijkheid is het percentage hoger aangezien kinderen die op de klinische
afdeling worden opgenomen, regelmatig dezelfde dag naar huis gaan.
De wachttijd voordat een kind geopereerd was in 2012 192 dagen en in 2013
217 dagen. Echter, aangezien kinderen op een leeftijd van ongeveer 3 maanden
gezien worden, maar geopereerd moeten worden op een leeftijd van een jaar of
ouder, is het geen juiste weergave van de wachtlijst.

Aantal operaties bij traumatische
aandoeningen en andere verworven
aandoeningen
2012

2013

Acuut

30

30

Niet acuut

6

10

Vuurwerkletsels

8

4

Peestranspositie

2

2

CTS/triggervinger bij MPS

1

6

10

12

Trauma

Verworven

Anders

Behalve in het Sophia Kinderziekenhuis worden ook kinderen in het
Sint Franciscus Gasthuis door teamleden geopereerd. Verdere controles en
nabehandeling vinden vanwege de expertise weer plaats in het Sophia
Kinderziekenhuis. Op deze manier wordt tegemoet gekomen aan de periode
waarin wij willen dat een kind geopereerd wordt, de kwaliteit en expertise van
de operatie en de postoperatieve behandeling blijft gehandhaafd.
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Complicaties
Overzicht

De complicaties worden bijgehouden in het elektronisch patiënten dossier
ELPADO. Via dit systeem kunnen de complicaties voor aangegeven periodes
opgevraagd worden. Hieronder worden de geregistreerde complicaties voor
2012 geëvalueerd.
In totaal is bij 17 patiënten van de 246 geopereerde patiënten een complicatie
geregistreerd (7%). In totaal ging het om 24 complicaties. Bij 5 patiënten was
sprake van een opeenvolging van complicaties, al of niet gerelateerd aan de
eerste complicatie. Eén patiënt had 5 complicaties. De overige vier patiënten
hadden elk 2 complicaties. Van de 17 patiënten met complicaties zijn 11
patiënten (13 complicaties) opnieuw geopereerd.

Infecties en wondgenezingsstoornissen
Kinderen waarbij de huid tussen de vingers tijdens de ontwikkeling in
de baarmoeder aanwezig blijft, hebben een syndactylie. Meestal is de
ruimte tussen de middel- en ringvinger betrokken. Bij een zogenaamde
desyndactylisatie worden de betrokken vingers gescheiden waarbij
huidtransplantaten worden gebruikt van de buikhuid of de geopereerde arm.
Van de 17 patiënten met een complicatie, hadden 7 patiënten een wondinfectie
of wondgenezingsstoornis na de procedure van het scheiden van de vingers.
Dit is 12% van de patiënten waarbij een desyndactylisatie is uitgevoerd. Bij 3
patiënten (5%) was een hernieuwde ingreep nodig.
Bij 1 patiënt was sprake van een vroege web-creep (weer een hernieuwde
huidversmelting of gedeeltelijke syndactylie) waarvoor een re-operatie met
helaas een littekenhypertrofie tot gevolg.
Bij een volgende patiënt persisteerde de wond waar een huidtransplantaat niet
aangeslagen was. Hiervoor werd een nieuw huidtransplantaat onder narcose
geplaatst.
Bij de laatste patiënt was behalve sprake van een wondinfectie na
desyndactylisatie ook een necrose van één vingertop aanwezig door
verminderde doorbloeding van getroffen vinger. Hiervoor werd ter bedekking
een thoraxlap gebruikt, die helaas niet ingroeide door waarschijnlijk
onvoldoende fixatie. Het geheel resulteerde in een afwijkende vinger. Daarnaast
was sprake van een hypertrofisch litteken van de donorsite op de thoraxwand.
Dit geeft dus 4 meer complicaties als gevolg van de eerste complicatie. De
overige oppervlakkige wondinfecties zijn door reguliere wondbehandeling,
zonder medicamenteuze behandeling of operatie, rest-loos genezen.
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Bij kinderen met een afwijkende groei/afwezigheid van de radius wordt ter
correctie een verlenging gedaan van de weke delen in eerste instantie ter
correctie van de pols. In tweede instantie kan een verlenging verricht worden
van de ulna (ellepijp) om op deze manier een langere onderarm te verkrijgen.
Dit gebeurt met een fixateur externe die met pennen in het bot zit. Eén van de
complicaties is een infectie van de pennen die door de huid in het bot zitten.
Meestal kan dit behandeld worden met antibiotica en staken van de verlenging.
Dit is opgetreden bij 1 van de 4 kinderen (25%) die behandeld zijn met een
fixateur externe.
Dezelfde patiënt had een malunion na verwijderen van de fixateur externe
doordat de callus onvoldoende aangesterkt was, in combinatie met een niet
functionele gipsimmobilisatie.

Decubitus

Decubitus ontstaat door langdurige druk op een bepaald lichaamsdeel. Het kan
voorkomen wanneer tijdens een langdurige operatie druk uitgeoefend wordt op
een lichaamsdeel. De hiel en het achterhoofd zijn bekende locaties. Ook verband
of gips kan door druk of schuren een decubituswond geven. Dit kwam bij 3
patiënten voor in 2012. Bij twee ter hoogte van het verband van de arm, en één
ter hoogte van de hiel door het gedragen gips. Alle wonden zijn zonder verder
operatief ingrijpen rest-loos genezen.
De patiënt waarbij een decubitus plek ter hoogte van de hiel aanwezig was,
had zijn verband afgetrokken ter hoogte van de hand. Hierbij waren twee
pennen verwijderd die ter fixatie van getransplanteerde teenphalangen in
waren aangebracht. Dit gaf een noodzaak tot een re-operatie met hernieuwd
inbrengen van de pennen.

Trauma en iatrogeen

Behalve patiënten met een aangeboren afwijking, worden ook patiënten na een
trauma of iatrogeen letsel behandeld.
Regelmatig worden we in consult gevraagd bij kinderen waarbij het infuus
niet in de vene maar subcutaan is gelopen. Dankzij een nieuw protocol in
samenwerking met de ziekenhuisapotheker en betrokken afdelingen, is het
aantal ernstige (huid)letsels drastisch afgenomen. Helaas trad bij 1 patiënt door
te laat ontdekken van de extravasatie een huidnecrose op. Deze complicatie
staat niet vermeld in onze lijst aangezien het een patiënt van een andere
afdeling betrof. Echter, de behandeling van het huiddefect werd uitgevoerd met
een dun huidtransplantaat met een littekencontractuur van de pols als gevolg.
Ter behandeling hiervan werd het litteken verwijderd en het ontstane litteken
bedekt met een rotatie-advancement lap (transpositielap) van de naburige
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onderamshuid. Bij lange termijn controle is de
functie van de pols fors verbeterd. Ten aanzien van
traumata zien we veel letsels van vingertoppen.
Hierbij is bij 1 patiënt een onvoldoende reductie
geweest van het fractuurfragment. Dit is 1 week
na het trauma alsnog gecorrigeerd. Bij 1 patiënt
werden de middel- en ringvinger geamputeerd na
replantatie in verband met volledige traumatische
amputatie enkele dagen daarvoor. Op basis van
het crushletsel was sprake van een te groot weke
delenletsel waardoor een onsuccesvolle replantatie.

Toekomst

Zoals altijd is het registreren van complicaties afhankelijk van een
aantal factoren; de arts die de complicatie ziet moet tijdig denken aan
de registratie ervan en het systeem waarin geregistreerd wordt, moet
toegankelijk zijn. Aanvullend hierop is het van belang dat in het registratie
systeem de complicaties ook ‘teruggevonden’ moeten kunnen worden.
We zijn van mening dat door het gehele team zeer nauwlettend op
complicaties gelet wordt. Mede omdat we gericht zijn op verbetering
van de kwaliteit van de behandelingen, kijken we zeer kritisch naar onze
complicaties en worden deze, afhankelijk van de ernst en frequentie
met elkaar besproken. In het verleden heeft dit geleid tot revisie van de
gebruikte apparatuur, in combinatie met aanpassen van procedures op de
operatiekamer.
Uiteraard zullen we op deze voet verder gaan in de toekomst, en zal meer
gelet worden op correcte registratie. Voor 2013 hebben we concrete doelen
opgesteld betreffende onze medische resultaten, waaronder ook het aantal
complicaties valt.
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Het Team Leert en Onderwijst
De leden van het team bezoeken congressen en bijeenkomsten waar kennis opgedaan wordt ten
aanzien van aangeboren afwijkingen. Op deze congressen en bijeenkomsten worden ook de resultaten
gepresenteerd van het onderzoek dat door het team en onderzoekers verricht is. Daarnaast wordt op
verschillende niveaus onderwijs gegeven.

Congressen

De volgende wetenschappelijke presentaties
werden gegeven op nationale en internationale
bijeenkomsten:

2013

2012

International Federation of Societies

Wetenschappelijke vergadering Nederlandse

for Surgery of the Hand (IFSSH) triennial

Vereniging voor Plastische Chirurgie,

meeting, March 4-8, New Delhi, India

Groningen

Comparison of ten outcome systems for evaluating

Latissimus-to-biceps transfer in Arthrogryposis

treatment of radial polydactyly.

Multiplex Congenita: The predictive value of the

RR Dijkman, CA van Nieuwenhoven, R Selles,

MRI on functional outcome.

SER Hovius.

R Spiering, SER Hovius, R Selles, MS Ardon,
CA van Nieuwenhoven

Comparing classifications for radial polydactyly:
the change in distribution for the different

9th World Symposium on Congenital

subtypes.

Malformations of the Hand and Upper Limb,

RR Dijkman, CA van Nieuwenhoven,

maart, Dallas

R Habenicht, SER Hovius.

“Manual activity performance in children
with CHD”.

Long-term results of soft tissue distraction in

MS Ardon, , WG Janssen, SER Hovius,

radial dysplasia (on invitation)

HJ Stam, Ruud W. Selles

SER Hovius and CA van Nieuwenhoven
Long term results of soft tissue distraction prior
My advice: Pollicisation - Intrinsic reconstruction

to dynamic centralization in longitudinal radial

(on invitation)

deficiency type III and IV.

SER Hovius

SER Hovius en CA van Nieuwenhoven

Latissimus-to-biceps transfer in Arthrogryposis

Overall Outcome in Apert’s Disease

Multiplex Congenita: The predictive value of the

CA van Nieuwenhoven, MSArdon,

MRI on functional outcome.

T de Jong, SER Hovius

R Spiering, SER Hovius, R Selles, MS Ardon,
CA van Nieuwenhoven

Comparison of nine outcome systems for
evaluating treatment of radial polydactyly

Overall Outcome in Apert’s Disease

RR Dijkman, SER Hovius, RW Selles,

CA van Nieuwenhoven, MS Ardon,

CA van Nieuwenhoven

T de Jong, SER Hovius
XVII FESSH Congress, juni, Antwerpen
XVIII FESSH, juni, Antalya, Turkey

Overall Outcome in Apert’s Disease

Obituary for Buck-Gramcko: An overview of the

CA van Nieuwenhoven, M Ardon,

triphalangeal thumb

T de Jong, SER Hovius

CA van Nieuwenhoven and SER Hovius
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Long term results of soft tissue distraction prior
to dynamic centralization in longitudinal radial
deficiency type III and IV.
SER Hovius and CA van Nieuwenhoven
Comparing Classifications for radial polydactyly:
the change in distribution for the different
subtypes
RR Dijkman, SER Hovius, R Habenicht,
CA van Nieuwenhoven
Comparison of nine outcome systems for
evaluating treatment of radial polydactyly
RR Dijkman, SER Hovius, RW Selles,
CA van Nieuwenhoven
12th International Symposium on MPS and

ISSH Meeting, BB Joshi Oration,

Related Diseases, Noordwijkerhout

Amritsar, India

Carpal Tunnel Syndrome in MPS

Long term results of soft tissue distraction prior to

(on invitation)

wrist stabilisation in radial dysplasia.

SER Hovius and CA van Nieuwenhoven

(on invitation)
SER Hovius and CA van Nieuwenhoven

23st Congresso Purtogues de Cirurgia da Mao.
Portugal

Operating on the hand:

Tendon transfers in children and adults

what I used to do and what I still do.

(on invitation)

(on invitation)

SER Hovius

SER Hovius
BAPRAS, Winter Scientific Meeting, London
The surgical treatment of common congenital
hand problems (on invitation)
SER Hovius
Congenital hands: longitudinal radial deficiency
(on invitation)
SER Hovius
Najaarsvergadering van de Nederlandse
Vereniging voor Handchirurgie
Latissimus-to-biceps transfer in Arthrogryposis
Multiplex Congenita: The predictive value of the
MRI on functional outcome.
R. Spiering, S. Hovius, R. Selles, M. Ardon,
C. van Nieuwenhoven
Symposium Chirurgie de la Main,
December 2012, Parijs
Distraction in longitudinal radial deficiency
(on invitation)
SER Hovius and CA van Nieuwenhoven
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Onderwijs aan studenten en (bij)scholing
voor collega’s
Op onderstaande bijeenkomsten werd een bijdrage geleverd:
Minor Head to Hands
Ieder jaar wordt aan een groep van ongeveer 25 studenten van de Erasmus Medische Faculteit intensief
onderwijs gegeven met als onderwerp de plastische chirurgie. Binnen dit programma wordt 2 weken
aandacht besteed aan de handchirurgie waarbij de aangeboren handafwijkingen uitgebreid aan
bod komen. De studenten kunnen aanwezig zijn tijdens de polikliniek en operaties in het Sophia
Kinderziekenhuis. Daarnaast schrijven de studenten in groepen van 2 of 3 een Wikipedia pagina als één van
de eindopdrachten. In 2012 en 2013 werden in totaal 8 onderwerpen binnen de aangeboren handchirurgie
gekozen. Voor deze onderwerpen bestaat nu een Engelstalige Wikipedia pagina. De 18 studenten werden
onder andere begeleid door Prof. Hovius en Dr. van Nieuwenhoven.
Lezingen vanuit het team werden gegeven door:
SER Hovius, CA van Nieuwenhoven, WGM Janssen, MS Ardon, A Hoekstra, en AJM Hoogeboom.

Kinderrevalidatieartsen nascholing
16 januari en 18 juni 2012, Hilversum
WGM Janssen
Congenitale Handafwijkingen.
Scholingsdag NVPC, april 2012, Amsterdam
(op uitnodiging)
CA van Nieuwenhoven
Duim en vinger reconstructie.

Trent International Prosthetic Symposium.

Scholingsdag NVPC, april 2012, Amsterdam

TIPS Trent; 21st to 23rd May 2012;

(op uitnodiging)

Loughborough, UK: ISPO; 2012.

SER Hovius

WGM Janssen

Reviewopdracht tweedejaars geneeskunde

Een voordracht en een clinical case,

studenten – januari 2012 – Rotterdam:

Michelangelo prothese hand Training.

“Nonoperative treatment of camptodactyly”.

Jan 11 2012; Son en Breugel: Otto Bock; 2012.

MS Ardon

WGM Janssen

Aangeboren afwijkingen van de bovenste

Advances in Prosthetics and Surgical

extremiteit

Reconstructions for hand/upper

Onderwijs 4e jaar geneeskunde studenten,

extremity amputees.

februari 2012 en 2013, Rotterdam

Brussels Hand/Upper limb International

CA van Nieuwenhoven

Symposium; Jan 27-28; Genval, Brussels,
Belgium:2012
WGM Janssen
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Het Team Onderzoekt en Publiceert
Het voordeel van een expertise centrum is dat door de jaren heen, het Team een groot aantal patiënten
heeft behandeld waardoor onderzoek verricht kan worden voor lange termijn resultaten. Alle behandelde
en nog onder behandeling zijnde patiënten worden bijgehouden in een database. Deze database wordt
gebruikt voor onderzoek naar onder andere lange termijn resultaten, maar ook voor klinisch genetisch
onderzoek. In het verleden heeft dit al geleid tot publicaties en proefschriften. In onderstaande staan de
huidige onderzoekers vermeld met hun lopende en of bijna afgeronde project.

Onderzoekers
Michiel Zuidam

De triphalangeale duim is een duim met 3 kootjes in plaats van 2 kootjes.

Het is een langere duim, regelmatig met nog een extra duim. Het extra kootje
kan verschillende vormen hebben, en vraagt daarom een op maat gemaakte
operatie voor ieder kind. Michiel heeft onderzoek gedaan naar de classificatie
van triphalangeale duim, de afwijkende metacarpaal en zijn lengte, de
operatieve behandelingen van de verschillende verschijningsvormen, en hun
uitkomst in onder andere functie, kracht en esthetiek, waarbij onbehandelde
volwassenen en behandelde patiënten met elkaar vergeleken werden. Zijn
proefschrift zal eind 2014 of begin 2015 verdedigd worden.

Marjolein de Kraker

Bij een groot aantal kinderen in onze populatie

is de duim in meerdere of mindere mate minder
goed ontwikkeld, of zelfs afwezig. Dit heet
een hypoplastische duim. Marjolein heeft de
groep kinderen met deze afwijking geëvalueerd
waarbij gekeken is naar de uitkomst in kracht,
functie en esthetiek van de verschillende vormen
hypoplastische duim na ingrepen als een
peesomzetting of een pollicisatie (van een wijsvinger een duim maken). Haar
proefschrift is begin 2015 afgerond.

Monique Ardon

Een groot aantal kinderen met aangeboren handafwijkingen kent forse
afwijkingen en daarmee gepaard gaande beperkingen voor het algemeen
dagelijks leven. Behalve onderzoek naar operaties wordt binnen onze groep ook
gekeken naar de invloed van de afwijkingen op het dagelijks functioneren.
Monique is behalve teamlid ook onderzoeker. Zij heeft een grote groep kinderen
gemeten met een aangeboren handafwijking en gekeken naar de kwaliteit
van leven bij deze kinderen, de manier waarop ouders en kinderen hier naar
kijken, en onder andere activiteit en participatie bij kinderen met het syndroom
van Apert. Verder ondersteunt zij andere onderzoekers met het opzetten van
het onderzoek en metingen bij kinderen. Inmiddels is Monique gepromoveerd.
Verdere gegevens zijn te vinden op:
http://repub.eur.nl/pub/51143/
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Tim de Jong

Bij een aantal syndromen zijn zowel het gelaat als de handen aangedaan. Een
van deze sydromen is het syndroom van Apert. Een van de samenwerkingen
tussen het craniofaciaal team en het congenitaal handenteam werd gevonden
in dit onderwerp. Tim is gepromoveerd op lange termijn resultaten in
syndromale craniosynostosis. Een van de hoofdstukken van zijn proefschrift
omvatte de invloed van de handen op het welzijn, participatie en beleving in
dit syndroom. http://repub.eur.nl/pub/38701

Robert Dijkman

Een van de meest voorkomende aangeboren handafwijkingen is de extra

duim, de radiale polydactylie. Ondanks dat het veel voorkomt, bestaat de
literatuur met name uit operatie technieken. Robert analyseert de verschillende
classificatie systemen ten aanzien van het resultaat van de uitgevoerde
operatie als onderdeel van een evaluatie van de eigen populatie patiënten.
In aansluiting op de classificatie van de triphalangeale duim, wordt deze
geëvalueerd voor de gehele populatie patiënten met een extra duim.

Renske Spiering

Een kleine groep patiënten heeft een arthrogryposis multiplex congenita. Het is een zeer zeldzame
aangeboren afwijking waarbij met name de spieren van de armen en de benen niet goed functioneren.
Voor een kleine groep patiënten waarbij een soepele elleboog is verkregen, wordt een rugspier (latissimus
dorsi) omgezet zodat deze functioneert als een elleboog buiger (biceps). Op deze manier kunnen kinderen
hun hand naar de mond bewegen.
Van deze kinderen en jong volwassenen is door Renske gekeken naar de voorspellende waarde van de
kwaliteit van de latissimus dorsi op het uiteindelijke resultaat van de spieromzetting.

Elisabeth Steen en Emma Kienhuis

In aansluiting op het project van Renske is gestart om alle patiënten in onze database met een
arthrogrypose te classificeren. Behalve de arthrogryposis multiplex congenita, bestaan meerdere vormen
arthrogrypose. Elisabeth en Emma zijn studenten die in hun keuze periode de verschillende patiënten
met arthrogrypose hebben geclassificeerd om daaruit een klinische classificatie te ontwikkelen en door te
kunnen bouwen naar resultaat gericht onderzoek.

Christianne van Nieuwenhoven en
Steven Hovius

Radiusdysplasie is een zeldzame afwijking vernoemd naar het spaakbeen
dat in meerdere of mindere mate slecht ontwikkeld is. Dit heeft invloed op de
stand en functie van de pols en vingers. Niet alleen het spaakbeen is afwezig of
afwijkend, alle aan de radiale zijde gelegen structuren zijn betrokken.
In de afgelopen jaren zijn de radiusdysplasie ten aanzien van de stand van de
pols op twee verschillende manieren behandeld, met en zonder verlenging van
de weke delen aan de radiale zijde voordat de pols in lijn met de ellepijp gezet
wordt. Deze twee manieren zijn met elkaar vergeleken ten aanzien van het
lange termijn resultaat.
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Publicaties
Hieronder zijn twee van onze verschenen artikelen uitgelegd. Dit is een greep uit onlangs verschenen artikelen.

Poor agreement on health-related quality of life between
children with congenital hand differences and their
parents
Kennis van de kwaliteit van leven van een kind kan van groot belang zijn voor de behandelend arts. In
sommige gevallen is het onmogelijk de score te verkrijgen van het kind zelf. In deze gevallen wordt de
mening gevraagd van de ouders of verzorgers. In dit artikel onderzoeken we of de resultaten voor wat
betreft de kwaliteit van leven van het kind gescoord door het kind zelf overeenkomt met de score die de
ouders geven aan de kwaliteit van leven van hun kind. Op groepsniveau blijkt dat de ouders gelijk scoorden
aan hun kinderen, maar dat op individueel niveau de scores behoorlijk kunnen verschillen. In sommige
gevallen scoren de kinderen hoger dan hun ouders en in sommige gevallen scoren de ouders hoger. Op
individueel niveau kon het verschil in onze groep oplopen tot 30 punten op een schaal van 0-100. Ondanks
deze variatie in scores hebben we geen grote voorspellers gevonden voor het schatten van de overeenkomst
tussen de scores van de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vonden wel dat kinderen met meer
aangedane vingers het meer eens waren met hun ouders op het gebied van emotioneel functioneren,
evenals kinderen met dubbelzijdige aandoeningen het meer eens waren met hun ouders op het gebied van
sociaal functioneren. We concluderen dat klinische besluiten het beste genomen kunne worden op basis
van één score en wel die van het kind. Als dit onmogelijk is, is voorzichtigheid geboden wanneer de score
van de ouder wordt genomen als vervanger voor de score van het kind zelf.
Poor agreement on health-related quality of life between children with congenital hand differences and
their parents. Ardon MS, Selles RW, Roebroeck ME, Hovius SE, Stam HJ, Janssen WG. Arch Phys Med Rehabil.
2012 Apr;93(4):641-6

Low impact of congenital hand differences on
health-related quality of life.

In dit artikel vergelijken we de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van kinderen met een
aangeboren handaandoening met kinderen zonder handaandoening. We gebruiken hiervoor een generieke
Nederlandstalige vragenlijst, de PedsQL generic core scales. Daarnaast hebben we onderzocht welke relaties
bestaan tussen de hoogte van kwaliteit van leven en de ernst van de aandoening en het gemak waarmee
dagelijkse activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Behalve een lagere score op sociaal functioneren bij
13-14 jarigen, scoorden de kinderen met een aangeboren handaandoening niet lager dan hun gezonde
leeftijdsgenoten. Kinderen die de dagelijkse activiteiten gemakkelijker uitvoeren scoren een hogere
kwaliteit van leven. Aan de andere kant gaat comorbiditeit gepaard met lagere scores op alle subdomeinen,
behalve op het functioneren op school. Aanvullend vonden we een positief effect van meer aangedane
vingers en een negatief effect van leeftijd, bilateraal aangedaan zijn en etnische achtergrond op sommige
subdomeinen van kwaliteit van leven. We concluderen dat we ouders van kinderen met een aangeboren
handaandoening kunnen geruststellen dat wanneer kinderen oud genoeg zijn om hun eigen kwaliteit van
leven te scoren, zij een score behalen die net zo hoog is als hun gezonde leeftijdsgenoten.
Low impact of congenital hand differences on health-related quality of life.
Ardon MS, Janssen WG, Hovius SE, Stam HJ, Selles RW.
Arch Phys Med Rehabil. 2012 Feb;93(2):351-7

33

Hoofdstukken in (inter)nationale boeken
• Neligan PC. Plastic Surgery, 3rd edition, volume 6. Hand and Upper Extremity. Section IV, Chapter 28,
Congenital Hand IV: Disorders of differentiation and duplication. Steven E.R Hovius, acknowlegments
Christianne A. van Nieuwenhoven. p603-634, 2013. Editor: James Chang – ISBN 978-1-4557-1057- (invitation)
• Hovius SER. Wondgenezing. In: Leerboek Chirurgie. Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 2012, chapter 5, p. 7184 – ISBN 9789031387342 (invitation)
• Hovius SER.Het kind met een aangeboren afwijking van de hand en/of onderarm In: Handchirurgie in
Nederland in vogelvlucht Ter ere van 40 jaar Nederlandse Vereniging voor Handchirurgie (NVvH). p. 157-169,
ISBN 978-94-6169-336-5. Onder redactie van .H. Coert, M.C. Obdeijn en E.P.A. van der HeijdenLustrumboek
NvvH 2012 (invitation)
• Steven Hovius, Barend Haeseker, Klaas Mark. 1952 De pollicisatie, vaandeldrager van de chirurgie van
congenitale handafwijkingen. In: Canon van de plastische chirurgie Barend Haeseker, Mick Kreulen, Klaas
Marck, hoofdstuk 35, p. 74 -75, 2012 - ISBN 978-94-90826-16-1 (invitation)

Proefschriften in 2012 en 2013
Hands and heads. Recording and classification of congenital anomalies of the upper limb and
common oral clefts, November 13th, 2013
A.J.M. Luijsterburg
Promotor		

prof dr SER Hovius

		

http://repub.eur.nl/pub/50145

Long-term results in syndromic craniosynostosis. Erasmusm MC, December 7th, 2012
T. de Jong
Met hoofdstuk over Apert Syndroom en handgerelateerde problematiek.
Promotor:		

prof dr SER Hovius

		

http://repub.eur.nl/pub/38701

Publicaties in 2012 en 2013
The added value of measuring thumb and finger strength when comparing strength
measurements in hypoplastic thumb patients.
Molenaar HM, Selles RW, de Kraker M, Stam HJ, Hovius SE. Clin Biomech (Bristol, Avon). 2013 Oct;28(8):879-85.
doi: 10.1016/j.clinbiomech.2013.07.011. Epub 2013 Jul 27. PubMed PMID: 23948239.
Opinions of youngsters with congenital below-elbow deficiency, and those of their parents
and professionals concerning prosthetic use and rehabilitation treatment.
Vasluian E, de Jong IG, Janssen WG, Poelma MJ, van Wijk I, Reinders-Messelink
HA, van der Sluis CK. PLoS One. 2013 Jun 24;8(6):e67101. doi:
10.1371/journal.pone.0067101. Print 2013. PubMed PMID: 23826203; PubMed Central PMCID: PMC3691115.
Outcome after pollicization: comparison of patients with mild and severe longitudinal radial
de Kraker M, Selles RW, van Vooren J, Stam HJ, Hovius SE. deficiency. Plast Reconstr Surg. 2013 Apr;131(4):544e51e. doi: 10.1097/PRS.0b013e3182818c98. PubMed PMID: 23542272.
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de novo GLI3 mutation in a patient with acrocallosal syndrome.
Speksnijder L, Cohen-Overbeek TE, Knapen MF, Lunshof SM, Hoogeboom AJ, van den Ouwenland AM, de
Coo IF, Lequin MH, Bolz HJ, Bergmann C, Biesecker LG, Willems PJ, Wessels MW. A.Am J Med Genet A. 2013
Jun;161A(6):1394-400. doi: 10.1002/ajmg.a.35874. Epub 2013 Apr 30. PubMed PMID: 23633388.
Clinical and mutation data in 12 patients with the clinical diagnosis of Nager syndrome.
Czeschik JC, Voigt C, Alanay Y, Albrecht B, Avci S, Fitzpatrick D, Goudie DR,
Hehr U, Hoogeboom AJ, Kayserili H, Simsek-Kiper PO, Klein-Hitpass L, Kuechler A, López-González V, Martin
M, Rahmann S, Schweiger B, Splitt M, Wollnik B, Lüdecke HJ, Zeschnigk M, Wieczorek D.. Hum Genet. 2013
Aug;132(8):885-98. doi: 10.1007/s00439-013-1295-2. Epub 2013 Apr 9. PubMed PMID: 23568615.
Complex genetics of radial ray deficiencies: screening of a cohort of 54 patients.
Vergult S, Hoogeboom AJ, Bijlsma EK, Sante T, Klopocki E, De Wilde B, Jongmans, M, Thiel C, Verheij JB, PerezAytes A, Van Esch H, Kuechler A, Barge-Schaapveld, DQ, Sznajer Y, Mortier G, Menten B. Genet Med. 2013
Mar;15(3):195-202. doi: 10.1038/gim.2012.120. Epub 2012 Sep 20. PubMed PMID: 22995989.
Cognitive and behavioral functioning in 82 patients with trigonocephaly.
van der Vlugt JJ, van der Meulen JJ, Creemers HE, Verhulst FC, Hovius SE, Okkerse JM. Plast Reconstr Surg.
2012 Oct;130(4):885-93. PubMed PMID: 23018698.
Activity and participation of children and adolescents with unilateral congenital below
elbow deficiency: an online focus group study.
de Jong IG, Reinders-Messelink HA, Tates K, Janssen WG, Poelma MJ, van Wijk I, van der Sluis CK. J Rehabil
Med. 2012 Oct;44(10):885-92. doi: 10.2340/16501977-1027. PubMed PMID: 22990307.
Unbalanced three-way chromosomal translocation leading to deletion 18q and duplication 20p.
Oegema R, van Zutven LJ, van Hassel DA, Huijbregts GC, Hoogeboom AJ. Eur J Med Genet. 2012 Apr;55(4):2658. doi: 10.1016/j.ejmg.2012.01.015. Epub 2012 Feb 21. PubMed PMID: 22406089.
Mixed feelings of children and adolescents with unilateral congenital below elbow
deficiency: an online focus group study.
de Jong IG, Reinders-Messelink HA, Janssen WG, Poelma MJ, van Wijk I, van der Sluis CK. PLoS One.
2012;7(6):e37099. doi: 10.1371/journal.pone.0037099. Epub 2012 Jun 8. PubMed PMID: 22715362; PubMed
Central PMCID: PMC3370997.
Poor agreement on health-related quality of life between children with congenital hand
differences and their parents.
Ardon MS, Selles RW, Roebroeck ME, Hovius SE, Stam HJ, Janssen WG. Arch Phys Med Rehabil. 2012
Apr;93(4):641-6. doi: 10.1016/j.apmr.2011.11.023. PubMed PMID: 22464090.
Thumb strength in all types of triphalangeal thumb.
Zuidam JM, Selles RW, Hovius SE. J Hand Surg Eur Vol. 2012 Oct;37(8):751-4. doi: 10.1177/1753193412438195. Epub
2012 Feb 22. PubMed PMID: 22357325.
Low impact of congenital hand differences on health-related quality of life.
Ardon MS, Janssen WG, Hovius SE, Stam HJ, Selles RW. Arch Phys Med Rehabil. 2012
Feb;93(2):351-7. doi: 10.1016/j.apmr.2011.09.004. PubMed PMID: 22289249.
Delayed diagnosis and underreporting of congenital anomalies associated with oral clefts
in the Netherlands: a national validation study.
Rozendaal AM, Luijsterburg AJ, Ongkosuwito EM, van den Boogaard MJ, de Vries
E, Hovius SE, Vermeij-Keers C. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2012 Jun;65(6):780-90. doi: 10.1016/j.
bjps.2011.12.002. Epub 2012 Jan 2. PubMed PMID: 22217860.
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Het komend jaar
Ten aanzien van de samenstelling van Het Handenteam zal voor 2014 veel
veranderen. Zo zullen het aantal plastisch handchirurgen, verbonden aan het
team van 3 naar 2 gaan. De twee plastisch handchirurgen zullen voor meer
tijd gebonden zijn aan het Sophia Kinderziekenhuis waardoor een verdere
specialisering en daarmee professionalisering van de zorg ontstaat. Aanvullend
wordt een uitbreiding verwacht van het aantal operatiedagen en spreekuren.
Op deze manier zal de toename van het aantal nieuwe patiënten beter verwerkt
kunnen worden. Het zal niet alleen een direct effect hebben op de wachtlijst,
maar er zal ook meer flexibiliteit ontstaan ten aanzien van patiënten die op
korte termijn door één van de specialisten behandeld moeten worden.
Een toename van het aantal operaties vraagt ook om een goede postoperatieve
begeleiding. Het aantal spreekuren per maand zal van 4 naar 6 toenemen.
Hierbij zal 2 keer per maand een parallel spreekuur gehouden worden door de
plastisch handchirurgen. Moeilijke casuïstiek kan op deze manier gezamenlijk
gezien worden en blijft de kruisbestuiving ten aanzien van kennisverwerving
bestaan. Door deze toename in spreekuren wordt verwacht dat ook de toename
van nieuwe patiëntenstroom verbeterd wordt, wat zich zal moeten uiten in een kortere wachttijd tot
eerste polibezoek. Niet alleen op chirurgisch gebied, maar ook op het gebied van de handtherapie zal een
uitbreiding van het aantal therapie uren bestaan. Zo wordt op deze manier ook tegemoetgekomen aan de
grotere vraag die voortkomt in de toename van polibezoeken en operaties.
Ondanks moeilijke tijden wat betreft financiering
voor wetenschappelijk onderzoek, zullen we
de al ingeslagen weg van onderzoek naar
postoperatieve lange termijn resultaten bij
de aangeboren hand- en voetafwijkingen
voortzetten en aanvullen met onderzoek gefocust
op genetisch gebied. Door een unieke database
op het gebied van aangeboren handafwijkingen
worden onderzoeksmogelijkheden geboden in
samenwerking met de klinische genetica en de
bio-informatica.
In 2015 organiseren we het World Symposium on
Congenital Malformations of the Hand and Upper
Limb. Voor 2014 houdt dat veel tijd investeren in
het verfijnen van een interessant wetenschappelijk
programma voor het internationale publiek, en
in alle andere dingen die komen kijken bij een
dergelijk congres. Met andere woorden: Rotterdam
zal nog steviger op de kaart gezet worden
wat betreft de aangeboren hand en bovenste
extremiteit.
Dr. Christianne A. van Nieuwenhoven,
plastisch chirurg
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Contact informatie
Het Handenteam
ErasmusMC, locatie Sophia
kamer Sk-1218
Maaike de Ridder-Sack, Coördinator Handenteam
Postbus 2060, 3000 CB Rotterdam
Telefonisch: 		

+31 (0) 10 703 67 69

Fax:		

+31 (0 ) 10 703 68 44

Email:		

handen.sophia@erasmusmc.nl

Maandag, dinsdag en donderdag van 9.00-11.00 uur en 14.30-16.30 uur
Alléén voor dringende zaken op woensdag via de Centrale +31 (0) 10 704 0 704, vragen naar zoemer 6769
Polikliniek Handenteam op woensdag, locatie: 1e verdieping, balie C3 (Sophia)

Revalidatie

Klinische Genetica

AADA

Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam

Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam

Telefonisch:		

+31 (0) 10 703 6 915

Locatie nummer:

NC319A

Email:		

ervo@erasmusmc.nl

Telefonisch:		

+31 (0) 10 704 0 143
Polikliniek Klinische Genetica Sophia

Handenrevalidatie

Locatie:		

3e etage, Sp-2040

Melden aan de balie afdeling Revalidatie
Locatie nummer:

NC319A

Telefonisch:		

+31 (0) 10 704 0 143

Verpleegafdeling 1 Noord Sophia

Dagverpleging Sophia

Kinderziekenhuis

2e etage E-gang

Postbus 2060, 3000 CB Rotterdam

Telefonisch:		

+31 (0) 10 703 6 795

Telefonisch:		

Locatie:		

3e etage, Sp-2040

+31 (0) 10 703 6 705

Voor Opname melden bij

Voor Opname om 7.30 uur:

Bureau Opname in de Centrale Hal

patiënten mogen plaats nemen in de centrale hal.
Men wordt opgehaald door een verpleegkundige.
Voor Opname vanaf 8.00 uur:
patiënten gaan zelf naar de afdeling Dagverpleging,
2e etage, E-gang

Ronald McDonald huis

Colofon

Wijtemaweg 70, 3015 CM Rotterdam

Schilderijen

Telefonisch: +31 (0) 10 703 730 0
Email:

rotterdam@ronaldmcdonaldhuis.nl

Website:

ronaldmcdonaldhuisrotterdam.nl

Peter Nieuwendijk, schilder/graficus
Marketing en Strategie
Michèle van der Kemp

Ronald McDonald Speeldek
Telefonisch: +31 (0) 10 703 702 5

Graphics en Design
Oscar Smeulders
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