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Programma 

• Casus 

• Anamnese 

• Anatomie/Palpatie 

• Pathologie 

• Onderzoek 

• Conclusie/Advies 

• Kahoot-quiz 



Casus 

• Collega-masseur met pijnlijke rechter pols 
• Heeft recent gemasseerd tijdens 4-daagse 
• Pijn bij aanvang van werkzaamheden 
• Verdwijnt in rust 
• Straalt uit naar duim/wijsvinger 
• Niet eerder last van gehad 
• 5 jaar < nekklachten na snowboard ongeval 

 
 



Anamnese 

• Belasting – Belastbaarheid disbalans? 

• Aanvullende, verdiepende vragen? 

• Provocerende beweging(en)? 

• Oorzaak – Gevolg relatie? 

• Ketenproblematiek? 

• Waar denken we aan en hoe toetsen 
we onze eerste gedachtengang? 



Anatomie 

Botstructuren pols en hand 

• radius en ulna 

• 8 handwortelbeentjes, ossa 
carpi 

• 5 middenhandsbeentjes, ossa 
metacarpi 

• 14 vingerkootjes, ossa digitorum 

 



Anatomie 

8 handwortelbeentjes 

She Likes To Play, Try To Catch Her 



Anatomie 

Welke spier/peesstructuren kennen wij 
behorende tot de locatie van de (pijn)klachten? 
 
Flexoren of extensoren? 



Anatomie 

• M. extensor carpi radialis longus 

• M. extensor carpi radialis brevis 

• M. extensor pollicis brevis 

• M. abductor pollicis longus 

Betrokken extensoren dorsale/radiale zijde pols:  



Spier/peesstructuren 

Ligging pezen extensoren t.o.v. elkaar:  
4 tot 6 cm boven het polsgewricht kruisen de 
strekspieren van de pols en de strekspieren van 
de duim elkaar.  



Palpatie 

• Polslijnen (oriëntatie art. radiocarpea) 
• Processus styloïdeus radii 
• Tuberculum van Lister 
• Pees m. extensor carpi radialis longus 
• Pees m. extensor carpi radialis brevis 
• Anatomische snuifdoos* 

– Pees m. extensor pollicis longus* 
– Pees m. extensor pollicis brevis* 
– Os scaphoideum 

• Pees m. abductor pollicis longus 



Zenuwinnervatie 

• N. radialis 

• N. medianus 

• N. ulnaris  



Pathologie 

• Welke aandoeningen/surménageletsels 
kennen wij behorende tot de locatie van de 
(pijn)klachten? 

– M. de Quervain 

– Roeierspols 

– # os scaphoideum 



M. de Quervain 
• Irritatie van de peesschede en de pezen van m. extensor pollicis 

brevis en de m. abductor pollicis longus.  
• Pijnklachten aan de duimzijde ter hoogte van de anatomische 

snuifdoos.  
• Afvoerende duimbewegingen en ulnairdeviatie van de pols 

provoceren de pijn klachten. 
• Zwelling kan aanwezig zijn, evenals ‘haperen’ van de 

duimbeweging(en) al dan niet gepaarde gaande met 
crepitaties.  

• Soms tevens doof gevoel aan dorsale duimzijde. In dat geval is 
de zenuw (welke?) eveneens geïrriteerd. 

• Behandeling: Rust, spalk, medical tape. 
Evt. NSAID’s, corticosteroïdinjecties, operatief ingrijpen 



Roeierspols 

• Pijnlijke ontsteking van peesscheden van 4 
kruisende spieren/pezen in de onderarm 
enkele cm’s boven polsgewricht aan duimzijde 

• Oorzaak: veelvuldig krachtig buigen/strekken 
van pols 

• Zwelling/crepitaties 
• Behandeling: immobilisatie pols en duim 

(spalk/gips), NSAID’s, corticosteroïdinjectie. Bij 
grote uitzondering operatief verwijderen 
ontstekingsweefsel. 



Fractuur os scaphoideum 

• Oorzaak: val op de binnenzijde van 
de uitgestrekte hand 

• Lokaal drukpijn (diepte anatomische 
snuifdoos) 

• X-ray, scan noodzakelijk 

• Stabiele fractuur => gips: 12 weken! 

• Instabiele fractuur: operatie met 
schroef (16 weken!) 



Functieonderzoek 

Van welke testen verwacht je wat in het basis functieonderzoek? 
• Actief onderzoek 

– Palmairflexie pijnlijk en mogelijk beperkt. 
– Ulnairdeviatie pijnlijk en mogelijk beperkt. 

• Passief onderzoek 
– Palmairflexie pijnlijk en mogelijk beperkt. 
– Ulnairdeviatie pijnlijk en mogelijk beperkt. 

• Weerstand onderzoek 
– Dorsaalflexie pijnlijk en mogelijk krachtsverlies 
– Radiaaldeviatie pijnlijk en mogelijk krachtsverlies 

• Spierlengtetesten 
– Lengtetest van de dorsaalflexoren pijnlijk en afweerspanning (défense musculaire) 



Functieonderzoek 

Betekenis van de afkortingen: P = pijn  B = bewegingsbeperking  K = krachtsverlies  g.b. = geen bijzonderheden 

Spier:  extensoren Resultaat: pijnlijk en afweerspanning (défense musculaire) 

Spier:  flexoren Resultaat: geen bijzonderheden 

Spierlengtetest 

 

Hoe ziet dat er uit in het cliëntendossier? 

Bewegingsrichting 

Mobiliteit Kracht 
Bijzonderheden 
(pijn, krachtsverlies, bewegingsbeperking) Actief Passief Weerstand 

Links Rechts Links Rechts Links Rechts 

 Palmairflexie    P+ B±         P+ B±   g.b. 
Bij het actieve en passieve onderzoek zijn zowel 
palmairflexie als ulnairdeviatie als gevolg van rek 
pijnlijk en (mogelijk) beperkt.  
Bij het weerstandonderzoek is dorsaalflexie en 
radiaaldeviatie pijnlijk en er is (mogelijk) 
krachtsverlies. 

 Dorsaalflexie   g.b.      g.b.   P+ K± 

 Ulnairdeviatie   P+ B±   P+ B±   g.b. 

 Radiaaldeviatie   g.b.   g.b.   P+ K± 



Specifieke testen 

Differentiaal diagnostiek: 

• Test van Finkelstein:  
flexie duim combinatie 
ulnairdeviatie (M. de Quervain) 

• Passief doorgevoerde palmair- 

    flexie van de pols (roeierspols) 



Conclusie/Advies 

Wat vertellen wij onze collega-masseur? 

• Rust 

• Koelen, rekken en masseren 

• Handgrepen aanpassen 

• Oefeningen (excentrisch!) 

• Medical tape 

• Hoe leg je die dan aan en met welk 
doel? 



Kahoot-quiz 

• Open de Kahoot-app 

• Voer code in 

• Lees de vraag op dit digitale scherm 

• Geef antwoord op je smartphone 

 

• … en de winnaar is???? 



Afsluiting 

• Vragen? 

• Dank voor jullie aandacht en inzet. 

• Graag tot een volgende keer. 


