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HIGHLIGHTS

Interne werking

Expert Opinion

Wat te doen bij?

Start van multidisciplinaire spine raadpleging

Ongeveer 85 % van de volwassen bevolking krijgt vroeg 
of laat af te rekenen met rug- en/of nekklachten. Bij veel 
van deze patiënten kan op een relatief eenvoudige wijze 
diagnose en bijkomende behandeling worden 
ingesteld ... lees verder

Het optimaliseren van een tenniselleboog 
behandeling

De tenniselleboog is een frustrerende aandoening. 
Uiteraard voor de patient, maar ook voor de behan-
delaar. Een conservatieve behandeling heeft altijd de 
voorkeur, en dit geeft – ongeacht het type van behan-
deling: analgesie, (topische) NSAID’s, stretching, 
excentrische tonificatie, etc – in 80% van de patiënten 
beterschap na 12 maanden.... lees verder

Dorsale Polscyste

Dorsale polscyste is de meest voorkomende 
goedaardige weke delen zwelling. Ze kan afkomstig 
zijn van het polsgewricht of de extensorpeesschede. 
Ze bevat helder muceus vocht dat overéénkomt met 
geconcentreerd synoviaal vocht. ... lees verder
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 INTERNE WERKING

START
MULTIDISCIPLINAIRE 

Dr. Patricia Verstraete, Nek- en rugspecialist

SPINE RAADPLEGING

Ongeveer 85 % van de 
volwassen bevolking krijgt 
vroeg of laat af te rekenen 
met rug- en/of nekklachten. 

Bij veel van deze patiënten kan op een relatief 
eenvoudige wijze diagnose en bijkomende be-
handeling worden ingesteld. Sommige patiënten 
vertonen echter een complex pijnpatroon 
waardoor een andere aanpak is vereist. 

Deze patiënten kunnen vanaf december terecht 
in de multidisciplinaire rugraadpleging. 
Deze raadpleging wordt vertegenwoordigd door 
een fysisch geneesheer, een algoloog , een 
neurochirurg en/of een orthopedisch rugchirurg. 
Deze raadplegingen gaan door op vrijdagvoor-
middag (2 x per maand). Ze vinden plaats op de 
afdeling van de pijnkliniek in campus Sint Jozef.
Patiënten die hiervoor in aanmerking komen 
worden door 1 van de leden van de spine unit 
ingepland na een eerste monodisciplinair 
intakegesprek. 

De complexe rugpatiënt wordt door ieder van ons 
afzonderlijk gezien op de raadpleging en wordt 
daarna in team besproken. 
Op deze manier komen we tot een consensus 
over mogelijks verdere conservatieve of 
operatieve behandelingen. Het besluit wordt ge-
noteerd in een gemeenschappelijk verslag. 

Deze samenwerking zal er verder toe leiden 
dat elke patiënt die zich bij eender welke arts 
aanmeldt met rugproblemen hetzelfde traject 
van diagnose en behandeling zal volgen. Op 
deze manier streven we naar een maximale 
kwalitatieve zorg voor de rugpatiënt in de regio 
Turnhout.

Dr. Erwin Van Damme

Dr. Patricia Verstraete

Dr. Jens Deckers

Dr. Kalin Claeysoone
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THE EXPERT OPINION            
?

PLRI (posterolaterale rotatoire instabiliteit) 

 
Instabiliteit van het lateraal ligamentair complex. 
Postraumatische of aangeboren laksiteit van de 
laterale ligamenten zorgt ervoor dat de exten-
soren aan de laterale epicondyl een deel van de 
stabilisatiefunctie overnemen. Dit verhoogt het 
risico op het ontwikkelen van een 
tenniselleboog.

Klinisch onderzoek: Subtiele instabiliteit is niet 
altijd makkelijk vast te stellen. Een verschil met 
de contralaterale zijde in posterieure translatie 
kan soms waargenomen worden bij druk 
anterieur op de radiuskop. Bij meer uitgespro-
ken instabiliteit geeft de patiënt pijn of appre-
hensie aan bij opdrukken van de tafel met de 
voorarm in supinatie, de “tabletop test”. 
De radiuskop heeft dan de neiging om naar 
achteren te subluxeren.
Bijkomende onderzoeken: Bij klinisch 
vermoeden van instabiliteit geeft een MRI 
meer informatie over de integriteit van het 
lateraal ligamentair complex.
Behandeling: Logischerwijs moet naast de 
tenniselleboog ook de instabiliteit behandeld 
worden. Bij een ruptuur van het ligament kan 
met een open ingreep het ligament gehecht of 
gereconstrueerd worden. 

OPTIMALISATIE 

TENNISELLEBOOG 

De tenniselleboog is een frustrerende aandoen-
ing. Uiteraard voor de patient, maar ook voor de 
behandelaar. Een conservatieve behandeling 
heeft altijd de voorkeur, en dit geeft – ongeacht 
het type van behandeling: analgesie, (topische) 
NSAID’s, stretching, excentrische tonificatie, 
etc – in 80% van de patiënten beterschap na 
12 maanden. 

Wanneer conservatieve therapie faalt is 
chirurgie een optie, zowel open als artrosco-
pische technieken zijn beschikbaar, maar ook 
na chirurgie geven verschillende studies aan 
dat rond de 20% van de patiënten een jaar na 
de ingreep nog restklachten vertoont. 
Een verklaring hiervoor kan zijn dat niet alle 
pathologie onderkend en behandeld is. 
Hieronder worden de meest relevante 
aandoeningen besproken, die vergelijkbare 
klachten geven als een tenniselleboog, maar 
een andere behandeling vergen. 
De grootste valkuil is het feit dat ze niet zelden 
tezamen voorkomen. 

Het optimaliseren van de 
Tenniselleboog 
behandeling 

Dr. Wouter Jak, Elleboog- en schouderspecialist

BEHANDELING
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Bij een laksiteit bestaat er de mogelijkheid om 
zowel de tenniselleboog als de laksiteit 
artroscopisch te behandelen, waarbij via een 
artroscopische techniek het ligament 
opnieuw op spanning wordt gebracht.

Radiocapitellaire synoviale plica

Dit is een synoviale plooi, die inklemt in het
radiocapitellaire gewricht en zo pijn veroorzaakt.

Klinisch onderzoek: De pijn bevindt zich meer 
posterieur dan de laterale epicondyl, in de 
zogenaamde softspot. Wanneer de elleboog 
in extensie wordt gebracht terwijl er lichte druk 
op de softspot wordt uitgeoefend zal de plica 
inklemmen, wat de patiënt de herkenbare pijn 
zal geven. 

Bijkomende onderzoeken: Wanneer de kliniek 
zeer duidelijk is, is er geen verder onderzoek 
nodig. Bij twijfel toont een MRI de plica, of kan 
een intra-articulaire infiltratie met een lokaal 
anaestheticum toegediend worden, waarna het 
klinisch onderzoek herhaald wordt. Verdwijnen 
van de pijn duidt op een intra-articulair 
probleem.

Behandeling: De aanwezigheid van een syno-
viale plica in combinatie met een tenniselleboog 
is een reden om een arthroscopie te 
overwegen. De plica wordt dan artroscopisch 
gereseceerd en de ECRB (= extensor carpi 
radialis brevis) wordt gedebrideerd.

Radiaal tunnel syndroom

Dit is een pijnsyndroom als gevolg van com-
pressie van de nervus interosseus posterior 
(PIN) in de radiale tunnel. De compressie 
bevindt zich meestal ter hoogte van een fibreus 
randje van de supinator spier, waar de zenuw 
doorheen loopt. 

Klinisch onderzoek: De pijn bevindt zich 3 tot 
4 cm distaal en anterieur van de laterale epi-
condyl. Supinatie tegen weerstand geeft pijn en 
bij langer aanhouden ook zwakte in vergelijking 
met de contralaterale zijde. 
Bijkomende onderzoeken: EMG en MRI zijn 
aangeraden, vooral om andere diagnoses uit te 
sluiten.
Behandeling: Indien een conservatief beleid 
met analgetica en activiteits aanpassing niet 
helpt kan een open release van de radiale 
tunnel worden uitgevoerd, al dan niet in 
combinatie met een tenniselleboog release. 

MRI beeld van een 
radiocapitellaire plica
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Door bedacht te zijn op andere oorzaken 
van laterale elleboogpijn die de klachten 
van een tenniselleboog nabootsen of in 
combinatie ermee voorkomen, kunnen 
we de behandeling voor onze patiënten 
optimaliseren. 

Een tenniselleboog release kan open of 
artroscopisch gebeuren, en beide geven 
in de literatuur vergelijkbare resultaten. 

Door de behandelingsstrategie aan te 
passen aan de begeleidende pathologie 
willen we de 20% van patiënten met 
resterende klachten richting de 0% 
brengen.

Osteochondraal lijden

Dit kan gaan om mechanische pijn als gevolg 
van artrose in het radiocapitellair gewricht, 
inflammatoire pijn als gevolg van de begelei-
dende synovitis of om plotse pijn en blokkages 
door gewrichtsmuizen.

Klinisch onderzoek: Hydrops van het gewricht, 
positieve grip-and-grind test (pijnlijke crepitaties 
bij pro-/supinatie tijdens grip). Er is vaak geen 
volledige extensie van de elleboog mogelijk.
Bijkomende onderzoeken: Degeneratie is 
zichtbaar op standaard radiografie. Om 

gewrichtsmuizen in beter beeld te brengen of 
voor pre-operatieve planning is een (arthro-) 
CT een geschikt onderzoek. 
Behandeling: Bij blokkages door gewrichts- 
muizen kunnen deze arthroscopisch verwijderd 
worden. Ook kan een synovectomie of debride-
ment van het gewricht soms aangewezen zijn. 
Bij vergevorderde artrose kan gewrichtsvervan-
ging door middel van een prothese 
pijnverlichting brengen.
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Wat te doen bij dorsale 
polscyste?

Dorsale polscyste is de meest voorkomende 
goedaardige weke delen zwelling. 
Ze kan afkomstig zijn van het polsgewricht of de 
extensorpeesschede. Ze bevat helder muceus 
vocht dat overéénkomt met geconcentreerd 
synoviaal vocht.

Anamnese
• Klachten zoals vage dorsale pijn bij belas-

tende activiteiten en gevoel van bloccage 
zijn soms maanden aanwezig zonder dat er 
een klinische zwelling wordt waargenomen. 
Deze onzekerheid kan leiden tot onbegrip. 

• Klachten zijn minder uitgesproken indien 
de zwelling dorsaal zichtbaar is. Deze kan 
in volume af / toenemen afhankelijk van de 
activiteiten. Beterschap bij rust.

• Soms dysesthesiën t.h.v de handrug. 

Klinisch onderzoek
• Lichte beperking van de polsmobiliteit.
• Impingmentgevoel en pijn wordt uitgelokt bij 

bruuske dorsiflexie.
• Normale neuro-vasculaire bevindingen.

Technische investigaties
• Echo: een goed afgelijnde en uniloculaire  

of multilobulaire collectie van  
hypo-echogeen vocht.

• Echo is een snel en toegankelijk onderzoek. 
Zeer belangrijk bij kleine subcapsulaire 
cysten.

 

WAT TE DOEN BIJ ?

Behandeling
• Observatie en aanbrengen van splint na de 

werkactiviteiten.
• Aspiratie met optreknaald onder locale 

verdoving. De pols over de rand van de tafel 
leggen zodat ze maximaal zichtbaar wordt. 
Schuin aanprikken van de cyste en  
manueel leegduwen. Nut van bijkomende 
corticoidinfiltratie is niet bewezen.

• Operatief : open of arthroscopisch. Hierbij 
wordt de cyste zorgvuldig vrijgedisseceerd  
van de omliggende structuren en samen met 
de steel of een deel van kapsel verwijderd. 
Geen verschil in resultaat tussen de beide 
technieken. Recidief 5 à 10 %.

• Postoperatief wordt een drukverband aange-
legd voor 14 dagen. Langdurig gips wordt 
vermeden om verstijving van het dorsale 
polskapsel te vermijden.

Dr. Hansen Ludo, algemeen orthopedisch chirurg

DORSALE 
POLSCYSTE


