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SAMENVATTING SAMENVATTING 

Ditt is het eerste proefschrift dat voortkomt uit een multidisciplinair onderzoek 

naarr de optimale combinatie van chirurgische ingrepen aan de bovenste extremiteit 

vann patiënten met cerebrale parese. Een optimale combinatie van ingrepen zal de 

verstoordee spierbalans zodanig corrigeren dat de hulpvraag van de patient maxi-

maall  tegemoet gekomen kan worden. De eerste stap in dit onderzoek was een 

inventarisatiee van de validiteit van het klassieke biomechanische concept van 

peestranspositiee chirurgie. Uit de klinische observaties en de resultaten van de 

studiess die gepresenteerd worden in dit proefschrift blijkt dat de biomechanica van 

peestranspositiee chirurgie veel ingewikkelder is dan wat er volgens het klassieke 

conceptt wordt aangenomen. 

Dee eerste, en meest fundamentele veronderstelling van het klassieke concept is 

datt de geselecteerde donorspier, onafhankelijk van zijn anatomische omgeving, als 

eenn zelfstandige eenheid functioneert. Volgens dit concept zal de spier spontaan 

verkortenn tot zijn rustlengte na distale tenotomie waardoor zijn functionele 

capaciteitt volledig wordt uitgeschakeld. Zeven jaar na tenotomie van een spas-

tischee flexor carpi ulnaris (FCU) spier bleek, echter, bij peroperatieve kracht-

lengtee metingen dat de spier nog altijd in staat was om binnen de excursie van zijn 

huidigee lengte 60 tot HON kracht te produceren {Hoofdstuk één). Het profiel van 

dee kracht-lengte relaties van deze spier kwam bovendien overeen met het gemid-

deldee profiel van veertien spastische FCU spieren die nooit eerder geopereerd 

waren.. Deze bevindingen suggereren dat de spiervezels van de FCU op een func-

tionelee lengte gehouden werden door fasciale verbindingen rondom de lange spier-

buik.. Als zodanig mag de spier niet onafhankelijk van zijn anatomische omgeving 

beschouwdd worden. 

Vervolgenss is in een klinisch peroperatief experiment aangetoond dat de fasciale 

verbindingenn tussen de FCU en zijn omgeving sterk genoeg zijn om de spier, zelfs 

naa maximale tetanische contractie, op lengte te houden {Hoofdstuk twee). Met het 

vrijpreparerenn van het distale deel van de spier ten behoeve van peestranspositie 

werdd een deel van deze verbindingen losgemaakt en kon de spier gemiddeld nog 

177 mm extra verkorten {p < 0.001). Bovendien werd ondanks tenotomie nog steeds 

eenn excursie van de FCU spierlengte gezien tijdens passieve extensie van de pols 

{89%% van de originele excursie vóór tenotomie). Na gedeeltelijke dissectie van de 

spierr uit zijn fasciale omgeving verminderde deze excursie significant tot gemid-

deldd 11%. De FCU heeft blijkbaar een biomechanische interactie met zijn anato-
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mischee omgeving via inter- en extramusculaire verbindingen. Door peestransposi-

tiee chirurgie verandert de omgeving en zodoende ook de biomechanische eigen-

schappenn van de spier. 

Dee tweede veronderstelling van het klassieke concept is dat het verplaatsen van 

eenn spier wordt gezien als de enige verandering binnen het bewegingsapparaat. Op 

basiss van deze veronderstelling wordt alle verandering van beweging rond de rota-

tieassenn die door de verplaatste spier gekruist worden toegeschreven aan de functie 

vann die spier. Het effect van de combinatie van pronator teres rerouting samen met 

FCUU transpositie op de rotatie van de onderarm is prospectief bestudeerd bij 10 

patiëntenn met cerebrale parese {Hoofdstuk drie). Met behulp van driedimensionale 

videoo analyse zijn de postoperatieve en de preoperatieve resultaten met elkaar 

vergeleken.. Een jaar na de operatie was de actieve supinatie van de onderarm met 

gemiddeldd 63° verbeterd. Hier tegenover stond echter een gemiddeld verlies van 

40°° pronatie. Naar aanleiding van dit resultaat is de pronator teres rerouting proce-

duree gesimuleerd met behulp van een driedimensionaal biomechanisch compu-

termodell  van de bovenste extremiteit (Hoofdstuk vier). De pronator teres bleek na 

reroutingg alleen maar in staat om een supinerend moment te creëren in maximale 

pronatie,, en niet in andere posities van de onderarm. De winst in actieve supinatie 

bijj  de patiëntengroep is mogelijk toe te schrijven aan de reeds bestaande supi-

nerendee spieren die gefaciliteerd worden door het uitschakelen van de pronerende 

krachtt van de pronator teres. De simulatie suggereerde immers dat de pronator 

teress na rerouting niet in staat kan zijn om de klinisch geobserveerde supinatie uit 

tee voeren. Het is dus niet vanzelfsprekend dat alle verandering van beweging rond 

dee beoogde rotatieas veroorzaakt wordt door de getransponeerde spier. Deze 

resultatenn vragen om een kritische revisie van het driedimensionale ontwerp van 

peestranspositiee procedures. 

Dee laatste veronderstelling die in dit proefschrift behandeld wordt is dat 

peestranspositiee alleen maar invloed heeft op de beweging rond de rotatieassen die 

doorr de getransponeerde spier gekruist worden. Met behulp van driedimensionale 

videoo analyse werden de complexe bewegingspatronen van de bovenste extremiteit 

bijj  patiënten met cerebrale parese bestudeerd. Hiermee werd 'extrinsic forearm 

rotationrotation11 (EFR) geïntroduceerd als een nieuwe parameter om de aanwezigheid van 

pathologischee bewegingspatronen te bestuderen die direkt gerelateerd zijn aan een 

beperktee rotatie van de onderarm {Hoofdstuk vijf). Bij 10 patiënten met cerebrale 

paresee en beperkte actieve onderarm rotatie was de EFR-waarde significant hoger 

inn vergelijking met 10 gezonde proefpersonen, gepaard op sexe en leeftijd (gemid-

deldd verschil, +13°). Dit geeft aan dat een deel van het complexe en pathologische 

bewegingspatroonn bij cerebrale parese direkt gerelateerd is aan de beperkte rotatie 
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vann de onderarm. Bij dezelfde groep van 10 patiënten werd vervolgens bestudeerd 

off  deze pathologische bewegingspatronen veranderen na chirurgische correctie van 

dee beperkte onderarm rotatie (Hoofdstuk zes). Een jaar na de operatie werd een 

verbeteringg gezien van de actieve supinatie bij het reiken naar een glas op tafel 

(gemiddeldee toename, 37°). Dit bleek gecombineerd te zijn met een significante 

dalingg van de EFR (gemiddelde daling, -13°). Ook bij deze groep patiënten werd 

tevenss een verlies van actieve pronatie (gemiddeld verlies, 16°) gezien, welke 

gecombineerdd was met een toename van de EFR (gemiddeld, 8°). Blijkbaar kan 

eenn peestranspositie in de onderarm tevens invloed uitoefenen op bewegingen 

elderss in het lichaam. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij het 

samenstellenn van een combinatie van chirurgische procedures voor verschillende 

deformiteiten.. Het is immers mogelijk dat verschillende procedures die gericht zijn 

opp de correctie van een deformiteit elkaar beïnvloeden. 

Inn het algemeen moet geconcludeerd worden dat het klassieke biomechanische 

modell  van peestranspositie chirurgie gebaseerd is op onjuiste veronderstellingen 

(Epiloog).(Epiloog). Dit laat onverlet dat een goed uitgevoerde peestransposite nog altijd een 

vernuftigee en succesvolle methode is om een verstoorde balans in de bovenste 

extremiteitt te corrigeren. Verdere samenwerking tussen klinische en wetenschap-

pelijkee disciplines is nodig om peestranspositie chirurgie maximaal te beheersen 

enn de beoogde functie van de getransponeerde spier te controleren. Peroperatieve 

kracht-lengtee metingen van de donorspier tijdens transpositie, kinematische 

evaluatiee van chirurgische procedures met behulp van computermodellen, en 

klinischee driedimensionale analyse van pathologische bewegingspatronen zullen 

uiteindelijkk een volledig inzicht geven in wat er daadwerkelijk veranderd in het 

bewegingsapparaatt na een peestranspositie. 


