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De ziekte van Dupuytren

Polikliniek Plastische Chirurgie, route 0.6
Telefoon (050) 524 5980
Handtherapie, telefoon (050) 524 5190

Algemeen

• Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje mee.
•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de 

polikliniek Plastische Chirurgie.

Inleiding

In overleg met de plastisch chirurg heeft u een afspraak gemaakt voor de behan-
deling van de ziekte van Dupuytren. In deze folder leest u hoe deze ingreep ver-
loopt en welke voorbereidingen u moet treffen. Ook krijgt u informatie over het 
te verwachten resultaat. Deze folder is bedoeld als aanvulling op de mondelinge 
informatie die u van de plastisch chirurg ontvangt.

Bij wie

De afwijking begint meestal op middelbare leeftijd, maar kan ook veel eerder 
voorkomen. Dikwijls is er sprake van erfelijke aanleg, waardoor de afwijking ook 
bij volgende generaties in de familie voorkomt. Bij de ziekte van Dupuytren gaat 
het om een afwijking in de bindweefselplaat en niet in de pezen, zoals vaak wordt 
gedacht. Meestal begint het met een knobbel in de handpalm. Geleidelijk kun-
nen zich strengen ontwikkelen richting de vingers. Deze veroorzaken een buig-
stand van de vingers waardoor u ze niet goed meer kunt strekken. De knobbels 
en strengen ontwikkelen zich heel geleidelijk. Ze geven meestal weinig klachten. 
Soms zitten ze wel wat in de weg en kunnen ze pijn geven, bijvoorbeeld als u 
voorwerpen vastpakt. Bij een aantal patiënten bevinden zich ook knobbels op de
vingergewrichten. Deze worden in principe niet behandeld, omdat ze altijd te-
rugkeren.
De oorzaak van de ziekte van Dupuytren is onbekend.
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Verwachtingen

Het doel van de operatie is de buigstand van de vingers corrigeren. Bij een ern-
stige buigstand (die al lang bestaat) kan dit doel niet altijd worden bereikt. De 
gewrichtskapsels zijn dan definitief stijf geworden.

Voorbereiding voor de operatie

Preoperatief spreekuur
Voordat u in het ziekenhuis wordt opgenomen, krijgt u een oproep voor het Pre-
operatief spreekuur. Meer informatie leest u in de folder Anesthesie en preopera-
tief spreekuur. 

Aansluitend aan het preoperatief spreekuur krijgt u ook een vooronderzoek op 
de afdeling Handtherapie. De handtherapeut meet dan de kracht, beweeglijk-
heid en functie van uw hand, zodat hij/zij u na de operatie zo goed mogelijk kan 
helpen bij uw revalidatie. Ook voor dit vooronderzoek ontvangt u een schriftelij-
ke oproep. 

Medicijngebruik
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zoals Sintrom of Ascal, vragen wij 
u dit tijdens het spreekuur te melden aan de plastisch chirurg. Het gebruik van 
deze medicijnen moet vóór de operatie namelijk worden gestopt. Eén dag na de 
operatie mag u weer beginnen met deze medicijnen. De plastisch chirurg geeft 
hierover meer informatie.

Roken
Roken vergroot de kans op problemen bij de wondgenezing. Daarom geven we u
het dringende advies om enkele weken voor de operatie volledig te stoppen met
roken.

Opname
Als u opgenomen wordt op de dag van de operatie, is het van belang dat u nuch-
ter in het ziekenhuis komt. Wat dat voor u betekent leest u op onze website: www.
martiniziekenhuis.nl/nuchter.
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Kleding en sieraden
Wij raden u aan kleding met wijde mouwen aan te doen. Na de operatie krijgt u 
namelijk een verband om uw arm. Doet u voor de operatie eventuele sieraden 
aan de handen af.

De operatie

Kort voor de operatie wast en borstelt u op de afdeling uw hand goed schoon in 
verband met de hygiëne. De operatie vindt meestal plaats onder plaatselijke ver-
doving, waarbij alleen de betreffende arm wordt verdoofd. U krijgt eerst een 
strakke band om uw bovenarm. Daarna wordt via een infuusnaaldje de verdo-
vingsvloeistof toegediend. Wanneer de plastisch chirurg meer dan twee vingers 
moet behandelen, vindt de verdoving plaats door een prik in de oksel.

De strakke band om uw bovenarm blijft de hele operatie opgepompt en zorgt 
ervoor dat er geen bloed in de arm stroomt. Op deze manier heeft de plastisch 
chirurg geen hinder van bloed in het operatiegebied. De plastisch chirurg tekent 
vervolgens de plaats van de snee af met inkt. Tijdens de operatie verwijdert hij/zij 
de verdikte weefselstrengen. De zenuwen en bloedvaten moeten daarbij worden 
gespaard. Dit is heel precies werk, vooral wanneer de zenuwen om de streng 
heen liggen. Na het hechten van de huid wordt de hand verbonden. Het verband 
en de hechtingen blijven zitten tot de eerstvolgende afspraak met de handthera-
peut.

Na de operatie

Nadat het gevoel in de arm en hand is teruggekeerd, mag u naar huis. Uw arm 
komt in een draagdoek. Over het algemeen heeft u na de operatie niet veel pijn 
aan uw hand. Mocht u pijn hebben, dan kunt u paracetamol innemen. Neem 2 
tabletten van 500 mg. Dat mag 4 keer per dag.

De eerste twee à drie dagen moet u de arm in de draagdoek dragen. Beweeg uw 
vingers zoveel mogelijk. Reik met de geopereerde hand af en toe ver boven uw 
hoofd. Dit is goed voor de bloedsomloop en het voorkomt dat de schouder en 
elleboog stijf worden. U kunt douchen of baden als u zorgt dat het verband droog 
blijft. 
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Na drie tot vijf dagen komt u terug bij de handtherapeut voor controle en oefen-
adviezen. De hand voelt meestal stijf aan en daarom is goed oefenen van belang. 
De handtherapeut begeleidt u bij uw revalidatie, en verwijdert ook de hechtin-
gen. U komt alleen nog op het spreekuur van de plastisch chirurg als de genezing 
niet goed verloopt. 

Complicaties 

Bij elke handoperatie kunnen complicaties voorkomen, zoals bloeduitstortingen, 
vertraagde wondgenezing en infectie. De gevoelszenuwen van de vingers kun-
nen tijdens de operatie beschadigd zijn en een gedeeltelijke gevoelsstoornis ge-
ven. De littekens voelen de eerste periode doof aan.

Een niet veel voorkomende complicatie in de handchirurgie is dystrofie. De symp-
tomen hiervan bestaan uit een combinatie van pijn, zwelling, verkleuring, zweten 
van de hand en stijfheid van de vingers. Deze afwijking moet vroegtijdig behan-
deld worden om functiestoornissen te voorkomen. Neemt u bij deze klachten 
daarom direct contact op met de polikliniek Plastische Chirurgie.

Resultaat

Natuurlijk probeert de plastisch chirurg de gebogen stand van de vingers volle-
dig te corrigeren. Dit is echter niet altijd mogelijk. Wanneer de vingertoppen te 
lang gebogen hebben gestaan, zitten deze zo vast dat het volledig rechtmaken 
niet meer mogelijk is. In de meeste gevallen wordt wel een goede verbetering 
bereikt. Het verloop van de ziekte van Dupuytren is onvoorspelbaar. In sommige 
gevallen blijkt de operatie afdoende, maar soms ontwikkelen zich opnieuw stren-
gen. Ook kan de geopereerde vinger dan weer krom gaan staan. U kunt dan op-
nieuw worden geopereerd

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de operatie naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet het 
geval zijn, bespreekt dit dan met degene die hiervoor direct verantwoordelijk is. 
U kunt ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de klach-
tenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze 
website of in de folder Uw tevredenheid, onze zorg.

762539 Dupuytren.indd   4 31-08-18   13:42



De ziekte van Dupuytren 5 

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (050) 524 5980. 
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 00
900 RM  Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 5245

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
928 NT Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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