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Wat is de ziekte van Dupuytren?
De ziekte van Dupuytren is genoemd naar Dr. Guillaume Dupuytren die deze
aandoening voor het eerst chirurgisch
behandelde in 1831.
De ziekte wordt gekenmerkt door een
progressieve aantasting van de
weefsels van de handpalm en de
vingers. Het zijn de pink en de
ringvinger
die
het
frequentst
getroffen worden.
De ziekte manifesteert zich vooral bij
mannen. 80% van de patiënten met
deze aandoening zijn tussen de 40 en
70 jaar oud. De exacte oorzaak is nog
niet gekend, maar er is een
belangrijke familiale voorbeschikkende
factor. De ‘streng’ die ontstaat aan de binnenkant van de hand kan na verloop van
tijd dikker worden en inkorten waardoor één of meerdere vingers naar binnen worden
getrokken. Deze buiging van de vingers noemen we een contractuur.
De aanwezige strengen en contracturen veroorzaken vaak een uitgesproken hinder
bij het gebruik van de hand. Vroeger werd hiervoor altijd een heelkundige ingreep
voorgesteld.
Uw arts stelde nu een behandeling voor met Xiapex. Dit is een enzym,
(collagenase clostridium histolyticum) dat in de streng wordt geïnjecteerd om deze te
verweken. In een tweede fase gaan we deze streng ‘breken’ of scheuren door de
aangetaste vinger te strekken.

Hoe kan deze ziekte behandeld worden?
De behandeling omvat dus 2 fasen:
Fase 1: op de eerste dag wordt de streng
geïnfiltreerd met Xiapex
Dit gebeurt zonder verdoving daar dit de
plaatsbepaling en de inspuiting voor de arts
bemoeilijkt.
Na de inspuiting krijgt u een klein verband. Houd dit
droog. U mag de hand gebruiken, doch beperkt. Doe
geen handenarbeid of zwaar werk.
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Probeer niet zelf de vinger te strekken en houd de hand in hoogstand. Na
injectie moet u nog enkele minuten worden geobserveerd in verband met mogelijke
bijwerkingen of allergische reacties.

Fase 2: 24 tot 48 uur later volgt de vingerstrekprocedure.
(In uitzonderlijke gevallen strekt de vinger zich vanzelf na de injectie)
Deze fase gaat door in het operatiekwartier
onder lokale verdoving. Het “breken” van de
streng gaat gepaard met een duidelijk voelbare
en hoorbare ‘krak’. Een verbetering is
ONMIDDELLIJK merkbaar.
Vervolgens wordt er in de gipskamer een
afneembare spalk voor u gemaakt, die u
gedurende de nacht zal moeten dragen. Dit
kan tot 4 maanden duren, de arts zal u
hierover inlichten. In principe is kinesitherapie
nadien niet nodig.

U keert terug voor controle na ongeveer 30
dagen. Tijdens deze consultatie kan u, indien
nodig, verdere behandelingen met de arts
bespreken. U zult gevraagd worden dagelijks
vingeroefeningen uit te voeren. Volg de
instructies van uw arts over wanneer u uw
normale activiteiten mag hervatten. De arts zal u
ook adviseren in verband met te nemen
pijnstillers.
Bij onvoldoende resultaat na een eerste
behandeling, kunnen nog 2 behandelingen gegeven worden. Maximaal drie injecties
per vinger (met een interval van ongeveer 30 dagen) mogen gegeven worden.

Risico’s:
Overloop met uw behandelende arts de medicatie die u neemt.
Als de te behandelen streng vastzit aan de huid is er een verhoogd risico dat de huid
openscheurt tijdens de vingerstrekprocedure. In dit geval geven wij u richtlijnen mee
om de wonde te verzorgen. Lokale zwelling en onderhuidse bloeding kunnen
optreden. Dit is geen reden tot ongerustheid.
Aangezien Xiapex niet de oorzaak van de ziekte behandelt, is er een mogelijkheid
dat de streng terugkeert.
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Mogelijke bijwerkingen:







reacties op de injectieplaats, zoals bloeding, pijn, zwelling, gevoeligheid en
blauwe plekken
jeuk en of zwelling in de hand of arm
pijnlijk gevoel in hand, pols of arm
gezwollen klieren bij de elleboog of onder de arm, in de oksel
ruptuur van de pees
letsel aan de zenuw

Wanneer moet u de hulp inroepen van een arts:
Een ernstige allergische reactie kan bijvoorbeeld één van de volgende tekenen
veroorzaken:





roodhuid of uitslag over een groot gebied
zwelling
ademhalingsmoeilijkheden,
dichtgeknepen
borstbeklemming
duizeligheid

keel,

moeilijk

slikken

of

Als u één van deze bijwerkingen waarneemt waarschuw dan uw huisarts of de
behandelende geneesheer of ga naar de spoedgevallendienst van het
dichtstbijzijnde ziekenhuis.

CONTACTGEGEVENS:



Dienst Orthopedie Jan Yperman Ziekenhuis: 057/35.73.70
Rechtstreeks nummer gips-/verbandmeester : 057/35.74.86

DATUM EN UUR INJECTIE OP DE CONSULTATIE ORTHOPEDIE:
.....................................................................................................................

DATUM EN UUR MANIPULATIE IN DAGZIEKENHUIS:
.....................................................................................................................

DATUM EN UUR CONTROLE OP DE CONSULTATIE ORTHOPEDIE:
.....................................................................................................................
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