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Samenvatting 

Introductie 
Pijn is een onprettige sensatie met zowel fysieke als psychosociale componenten 
welke zijn geassocieerd met ofwel feitelijke weefselschade ofwel een gevoel wat past 
bij weefselschade of beide. Pijn kan worden onderscheiden van nociceptie, een neu
rofysiologische term voor het transmissie mechanisme van fysiologische pijn. Pijn 
is immers een subjectieve ervaring die geassocieerd kan zijn met nociceptie, maar 
kan ook ontstaan zonder enige voorafgaande fysiologische stimulus. 

Aspecifieke pijn komt frequent voor in veel delen van het lichaam, en de behande
ling ervan vormt één van de grootste uitdagingen binnen de hedendaagse genees
kunde. Bovendien is pijn sterk geassocieerd met psychosociale factoren. Orthope
disch chirurgen zijn goed bekend met de psychosociale invloeden op ziekte zoals 
secundaire ziektewinst en simulatie, maar kunnen vaak minder goed omgaan met de 
fysieke uitingen van psychologisch leed. De meest extreme vormen daarvan worden 
door psychiaters geclassificeerd als somatoforme stoornissen zoals hypochondrie. 
Wij willen graag geloven dat de patient met een ernstige ziekte zich in de kliniek 
ook presenteert met meer klachten. Echter, er komen steeds meer aanwijzingen dat 
psychologisch leed en het onvoldoende kunnen omgaan met ziekte, belangrijker zijn 
dan de ernst van de ziekte. 

Het doel van dit proefschrift is om de aandacht te richten op deze kwesties zoals 
deze van toepassing zijn op pijnlijke aandoeningen van de bovenste extremiteit. Niet 
alleen om onze wetenschappelijke basis hieromtrend te verbreden, maar ook om de 
orthopeed aan te moedigen zijn behandeling zowel op de psychosociale als op de 
fysieke uitingen van een aandoening te richten. 

Hoofdstuk 2 
Pijn Domineert Evaluatie van Elleboogfunctie en Gezondheid 

Pijn is de belangrijkste determinant bij evaluatie van elleboogfunctie en gezondheid. 
In een studie van 104 patiënten die revalideren na elleboogtrauma blijkt dat pijn ver
antwoordelijk is voor 66% van de variabiliteit in de Mayo Elbow Performance Index 
scores, voor 59% van de variabiliteit in de Broberg en Morrey scores, voor 57% van de 
variabiliteit in de American Shoulder and Elbow Surgeons Elbow Evaluation scores, 
en voor 36% van de variabiliteit in de Disabilities of the Arm Shoulder and Hand 
questionnaire. Bij statistische modellen waarin ook andere factoren zijn opgenomen 
kan slechts een iets grotere variabiliteit in de scores worden verklaard (73%, 79%, 79% 
en 45%), en in de statistische modellen waarin pijn niet is opgenomen kan slecht 22%, 
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41%, 41% en 14% van de variabiliteit in scores worden verklaard. Gestandaardiseerde 
uitkomstmaten vanuit het perspectief van de behandelend arts, waarin objectieve en 
subjectieve uitkomsten gecombineerd worden, kunnen een verkeerd beeld geven. 
Conclusies hierop gebaseerd moeten voorzichtig worden getrokken om te voorko
men dat objectieve verbetering van ziekte of handicap wordt onderschat of overschat. 
Het scheiden van objectieve en subjectieve uitkomsten faciliteert vergelijking van 
beiden en helpt ons een mogelijke bron van discrepantie beter te begrijpen. 

Hoofdstuk 3 
Functionele resultaten na operatieve behandeling van pseudarthrosen van de 
humerusschacht bij ouderen 
Succesvolle behandeling van een discreet doch invaliderend probleem zoals een in
stabiele niet-geheelde fractuur van de humerusschacht in een oude osteoporotische 
patient kan een substiantieel effect hebben op de gezondheid. De fractuur genas in 
20 van de 22 patiënten in onze serie en de gemiddelde Disabilities of Arm, Shoulder 
and Hand score nam af van 77 tot 24 punten. Door te stellen dat discrete, specifieke 
aandoeningen van de arm effectief operatief kunnen worden behandeld, werken we 
een focus van onze professionele en academische passies in de hand op het helder en 
wetenschappelijk definiëren van pathophysiologic, het wetenschappelijk correleren 
van pathophysiologic met objectieve invaliditeit, en het gebruik van behandelingen 
die een wetenschappelijk bewezen effect hebben. 

Hoofdstuk 4 
Prevalentie van arthrose van het trapeziometacarpale gewricht 

Arthrose van het trapeziometacarpale gewricht hoort bij het oud worden. Deze aan
doening wordt gezien bij 94% van de vrouwen en 85% van de mannen ouder dan 
80 jaar die gezien worden voor een fractuur van de distale radius. Vrouwen krijgen 
eerder en ernstigere arthrose dan mannen. Deze bevindingen benadrukken dat pijn 
een nagenoeg onontkoombaar aspect is van het menselijk bestaan en dat het nooit 
mogelijk zal zijn om pijn te ontlopen. De vraag die nu rijst: Wat brengt een relatief 
klein percentage van de populatie bij de dokter, terwijl het grootste deel van de 
patiënten nooit een dokter opzoekt met dezelfde ziekte? Orthopedische chirurgen 
gaan er traditioneel van uit dat het de patiënten zijn met de ernstigste vorm van de 
ziekte die zich presenteren en om hulp vragen. Echter, er is steeds meer bewijs dat 
de patiënten die zich melden juist de patiënten zijn met de minste veerkracht en het 
slechtste aanpassingsvermogen. Met andere woorden, deze patiënten zijn misschien 
het meest kwetsbaar. Het lijkt logisch dat patiënten die naar de dokter gaan en geope
reerd willen worden voor een pijnlijke aandoening, psychologisch en sociologisch 
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verschillen van patiënten die hun ziekte op eigen wijze de baas zijn. 

Hoewel een trapeziometacarpale arthroplastiek meestal een effectieve behandeling 
is voor pijn, zal overmatig gebruik van deze behandeling leiden tot de medicalisatie 
van patiënten in plaats van het stimuleren van patiënten om zich aan te passen aan 
de onvermijdelijke uitdagingen die inherent zijn aan het ouder worden. De exacte 
prevalentie van trapeziometacarpale arthrose is betwistbaar; echter, als iedere patiënt 
met matige tot ernstige röntgenologische afwijkingen geopereerd zou worden, zullen 
de -nu al reeds beperkte- medische middelen snel uitgeput raken, zeker in de minder 
onwikkelde landen. Gezien het feit dat bovenstaande kwesties al moeilijk zijn in de 
context van een discreet, gemakkelijk definieerbaar en reproduceerbaar ziektebeeld, 
kan verwacht worden dat de situatie complexer en uitdagender wordt als de herkomst 
van de pijn, ziekte, en invaliditeit niet zo makkelijk te verklaren zijn. 

Hoofdstuk 5 

Idiopathische pijn in de arm 

Niet-specifieke ofwel idiopathische klachten van pijn representeren 13% van het 
totaal in een drukke orthopedische handchirurgie praktijk. Hoewel deze patiënten 
per definitie geen objectief meetbare fysieke afwijking hebben, rapporteren zij een 
substantiële invaliditeit vergelijkbaar met patiënten met een objectiveerbaar ziek-
proces. Dergelijke niet-specifieke pijn is geassocieerd met veel verschillende ana
tomische locaties en specialismen in de geneeskunde. Wij geven de voorkeur aan 
het gebruik van neutrale, niet-bedreigende, nomenclatuur waarin de beperkingen 
van de moderne geneeskunde naar voren komen, zoals idiopathische lage rugpijn 
en idiopathische arm pijn. De mensheid heeft dit concept omarmd in de vorm van 
"hoofdpijn" en "rugpijn", termen die impliceren dat de pijn verder consistent is met 
een uitstekende gezondheid. Waarom dan geen "armpijn"? 

Hoofdstuk 6 

Psychologische factoren geassocieerd met idiopathische pijn in de arm 

Patiënten met niet-specifieke, ofwel idiopathische klachten van armpijn scoren slech
ter op verschillende psychologische vragenlijsten dan patiënten met een discrete 
aanwijsbare oorzaak van hun pijn. Een multivariante analyse suggereert dat beperkte 
adaptieve eigenschappen in de vorm van een subtype van 'catastrophizing' ookwel 
bekend als hulpeloosheid, de meest belangrijke factor voor de score is. Met andere 
woorden, patiënten die zich presenteren met niet-specifieke of idiopathische klach
ten van armpijn hebben gemiddeld minder adaptieve eigenschappen in vergelijk 
tot patiënten met discrete oorzaken voor pijn. De belangrijke rol van psychosociale 
factoren zoals slechte adaptieve eigenschappen en noodleidenheid (angst en de-
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pressie) bij ziektegedrag is bekend bij psychologen en psychiaters die bekend zijn 
met mensen gevoelig voor somatoforme aandoeningen. In de Cartesiaanse (Wat is 
dit?) geïndustrialiseerde wereld lijken orthopedisch chirurgen onvoldoende op de 
hoogte van of gevoelig voor deze kwesties en neigen samen met hun patiënten naar 
het interpreteren van pijn als een mechanisch of fysiologisch bepaald en dus als cor
rigeerbaar en behandelbaar. Omgaan met en adaptie aan pijn zijn normale aspecten 
van het menselijk bestaan. Goede adaptieve eigenschappen zijn belangrijk voor een 
goede gezondheid en dienen te worden gecultiveerd. 

Hoofdstuk 7 
Zelf-gerapporteerde gezondsstatus van de bovenste extremiteit correleert met 
depressie 
Er bestaat een directe -doch matige- correlatie tussen depressie en zelf-gerappor
teerde gezondheidsstatus van de bovenste extremiteit (DASH) voor verschillende 
oorzaken van armpijn. De stijlheid van deze correlatie is gelijk voor iedere diagnose. 
Orthopedisch chirurgen moeten rekening houden met het feit dat een patiënt die 
meer klaagt misschien niet heviger of meer progressief ziek is dan de gemiddelde 
patiënt met dezelfde ziekte. Deze patiënten kunnen simpelweg kwetsbaarder zijn, 
minder adaptief, en ernstiger geïnvalideerd door een vergelijkbare mate van ziek 
zijn. Een dergelijke patiënt hoeft niet aggresiever, invasiever, of met meer risico be
handeld te worden. De patiënt zal gewoonweg meer aandacht, medeleven, geduld 
en steun nodig hebben. Verder behoeft deze patient wellicht een behandeling gericht 
op de psychologische en sociale factoren waardoor een meer "normale" adaptie en 
ziektebeleving mogelijk worden zoals aanwezig bij merendeel van de populatie met 
dezelfde aandoening. 

Hoofdstuk 8 
Een onderzoek onder orthopaedisch chirurgen, handchirurgische patiënten en 

de gewone populatie over psychologische invloeden op ziekte 

Een onderzoek onder orthopaedisch chirurgen, patiënten en de gewone populatie 
suggereert een ontvankelijkheid voor het idee om zowel de psychologische als de 
fysieke aspecten van een ziekte te overwegen. Er is echter een subset van patiënten 
die zich aangevallen zal voelen door deze ideëen. Gezien het bewijs dat in dit proef
schrift geleverd wordt, zullen orthopedisch chirurgen rekening moeten houden met 
psychosociale kwesties in hun praktijkvoering. Verder zal, bij gebrek aan wetenschap
pelijk bewijs voor het tegendeel, gezondheid en welzijn geoptimaliseerd kunnen 
worden door het kiezen van de meest positieve, optimistische en praktische manier 
van begrip en behandeling van een aandoening en ziekte. Ik ben optimistisch dat 
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als de geneeskundige benadering meer zogenaamd 'holistisch' of bio-psycho-sociaal-
cultureel wordt, het meer acceptabel wordt voor de patient en zij uiteindelijk degene 
zijn die daarvan profiteren. 

Hoofdstuk 9 

Pseudowetenschappelijke verklaring voor armpijn 

Volgens de algemeen geaccepteerde definities van wetenschap, lijken veel van de 
diagnoses die orthopaedisch chirurgen gebruiken voor hand- en armpijn weten
schappelijk. Zij voldoen echter niet aan de basale criteria voor wat iets 'wetenschap
pelijk' maakt. Met andere woorden, de diagnoses zijn "pseudowetenschappelijk". 
Veel van de moderne "slangenolie" (WAT betekent dit??) in de maatschappij claimt 
wetenschappelijke steun waarbij dit niet gerechtvaardigd is. Als artsen meer moeten 
gaan aanbieden dan de "alternatieve behandelingen", moeten we er zorg voor dragen 
strikt vast te houden aan onze wetenschappelijke principes. Pseudowetenschappelijke 
diagnoses minstens zo verontrustend als pseudowetenschappelijke behandelingen 
vanwege de invloed die een diagnose kan hebben op invaliditeit, procesvoering, en 
eigenwaarde. Als we het medische gebod primum non nocere volgen, zullen artsen 
neutrale termen moeten gebruiken die de tekortkomingen van de moderne genees
kunde en onze eigen onwetendheid reflecteren, en het gebruik van pseudoweten
schappelijke diagnoses en behandelingen moet worden voorkomen. Het is de taak 
van de arts om die aandoeningen te herkennen die met rust gelaten moeten worden 
en waarvan we zeker van te zijn dat er geen mogelijkheden over het hoofd gezien 
worden om voorspelbaar de kwaliteit van leven te verbeteren. We moeten voorkomen 
dat er een geloof ontstaat dat alles oplosbaar, behandelbaar, of cureerbaar is, want 
dat is immers ver van de waarheid. 

Conclusies 

Pijn en psychosociale factoren, domineren de beleving van invaliditeit van patiënten 
met een chirurgisch probleem van de bovenste extremiteit. Zelfs pijn zonder een 
objectieve fysieke aandoening kan subjectief ernstig en invaliderend beleefd worden. 
Invaliditeit correleert met ineffectieve adaptieve eigenschappen en psychologisch 
leed voor zowel specifieke pijn als niet-specifieke pijn. Pijn is een onderdeel van het 
menselijk bestaan. Orthopedische chirurgen hebben de kennis en vaardigheid om te 
kunnen voorzien in sterke verbeteringen van -objectieve en subjectieve- functies van 
vele en uiteenlopende aandoeningen. Hier is niet altijd een operatie of fysieke mani
pulatie voor nodig. Orthopedisch chirurgen dienen de rol van psychosociale factoren 
te respecteren en de adaptieve eigenschappen van de patient te stimuleren, anders 
lopen zij het risico misbruik te maken van kwetsbare patiënten. Het steunen van de 
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patiënt, waarbij we onze grenzen als behandelaar duidelijk uiteenzetten, past bij een 
goede praktijkvoering. Het stimuleert de adaptieve eigenschappen en aanpassingen 
met goedkope bronnen. Bovendien vermijden wij potentiële schadelijke medische en 
chirurgische interventies. Evidence based behandelingen zoals cognitieve gedrags
therapie (oefeningen voor de geest waarbij patiënten cognitieve tekortkomingen 
leren herkennen en vervangen met meer positieve en adaptieve concepten) kunnen 
hoop geven, terwijl de uitleg over vaardigheden van acceptatie, adaptie, en het leren 
omgaan met musculoskeletale pijn de meest effectieve behandeling is. Kortom, het 
is essentieel om dergelijke patiënten te helpen ondanks de vele musculoskeletale 
problemen die we nu nog niet, en wellicht nooit, kunnen oplossen. 
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