
218 53(4) apr i l  2010 H u i s a r t s  &  W e t e n s c h a p

zijn meer dan tienmaal zo laag als die in de algemene bevolking.6 

Met name pijn en verminderd functioneren blijken redenen te 

zijn om een huisarts te consulteren.1,7 De klachten kunnen leiden 

tot arbeidsverzuim en daarmee tot aanzienlijke kosten voor de 

samenleving: men raamt de directe verzuimkosten ten gevolge 

van bijvoorbeeld carpaletunnelsyndroom op 26,5 miljoen euro 

per jaar.3

De diagnose van specifieke hand- en polsaandoeningen kan goed 

gesteld worden met anamnese en lichamelijk onderzoek. Bij het 

carpaletunnelsyndroom is zenuwgeleidingsonderzoek aangewe-

zen als de anamnese geen definitief uitsluitsel kan geven. Een 

door de patiënt ingevuld handdiagram lijkt een redelijk goede 

diagnostische test voor het carpaletunnelsyndroom.8

De recent verschenen NHG-Standaard Hand- en polsklachten 

adviseert de huisarts de behandeling af te stemmen op de aard 

van de aandoening en de ernst en duur van de klachten. Tot de 

mogelijkheden behoren advies en voorlichting (bijvoorbeeld 

gedoseerde rust of ergonomisch advies), lokale of orale analge-

Inleiding
Jaarlijks krijgen 125 van elke 1000 Nederlanders last van hun hand 

of pols,1 maar minder dan 10% gaat daarvoor naar de huisarts.2 

Een aantal specifieke hand- en polsaandoeningen zijn carpaletun-

nelsyndroom, artrose van de vingers, trigger finger, tendovaginitis 

van De Quervain, ganglion en ziekte van Dupuytren. Daarnaast 

komen ook aspecifieke aandoeningen voor.

In Nederland is de prevalentie van door zenuwgeleidingsonder-

zoek bevestigd carpaletunnelsyndroom bij vrouwen in de leeftijd 

van 25 tot 75 jaar ruim 90 per 1000, bij mannen ongeveer 6 per 

1000.3 De lifetimeprevalentie van de trigger finger (ook spring-

vinger of hokkende vinger genoemd) is circa 2% bij volwassenen 

ouder dan 30 jaar zonder diabetes mellitus.4 De prevalentie van 

tendovaginitis van De Quervain in de algemene bevolking is bij 

vrouwen 1,3% en bij mannen 0,5%.5 De prevalentie van aspecifie-

ke hand- en polsklachten in de algemene bevolking wordt geschat 

op 8,7% voor vrouwen en 11,5% voor mannen.5

De prevalenties van deze aandoeningen in de huisartsenpraktijk 
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Achtergrond Hand- en polsklachten komen veel voor en worden 

meestal behandeld door de huisarts zelf. Daarvoor staan hem 

advies en voorlichting ten dienste, lokale of orale analgetica, 

oefentherapie, spalken en lokale corticosteroïdinjecties. Het is 

echter niet bekend hoe effectief die laatste behandelmethode is. 

Wij onderzochten dat in de Groningen Hand and Wrist Injection 

Therapy Trial (HAWITT).

Methode Patiënten bij wie de deelnemende huisartsen de klini-

sche diagnose carpaletunnelsyndroom, trigger finger of tendo-

vaginitis van De Quervain stelden, kwamen in aanmerking voor 

deelname aan deze gerandomiseerde, placebogecontroleerde, 

dubbelblinde trial. Alle deelnemers kregen één of twee injecties 

met 1 ml triamcinolonacetonide 10 mg/ml (TCA), dan wel 1 ml 

NaCl 0,9%. Eén week na de laatste injectie maten wij het effect 

van de behandeling en het optreden van bijwerkingen. Bij deel-

nemers die onvoldoende reageerden op de behandeling, verbra-

ken wij de blindering. Bleken zij uit de NaCl-groep afkomstig, 

dan kregen ze alsnog één of twee injecties met TCA. Wij bleven 

het cohort van ‘steroïdresponders’ twaalf maanden lang volgen 

en vroegen hen om één, drie, zes en twaalf maanden een vragen-

lijst in te vullen.

Resultaten Onze belangrijkste kortetermijn-uitkomstmaat was 

de directe behandelrespons. Het number needed to treat voor 

carpaletunnelsyndroom was 4 (95%-BI 1,9-8,8), voor trigger fin-

ger 3 (95%-BI 1,5-5,1) en voor tendovaginitis van De Quervain 2 

(95%-BI 1,1-6,2). In de follow-upperiode trad bij 49% van de TCA-

responders in de groep met carpaletunnelsyndroom een recidief 

op; bij hen verslechterde ook de score op de Boston Carpal Tun-

nel Questionnaire (BCTQ) geleidelijk. In de groep met trigger 

finger trad tijdens de follow-up geen verslechtering op en in de 

groep met tendovaginitis van De Quervain verslechterde alleen 

de ervaren verbetering.

Conclusie Lokale corticosteroïdinjecties door de huisarts zijn op 

korte termijn zeer effectief tegen carpaletunnelsyndroom, trigger 

finger en tendovaginitis van De Quervain. Op langere termijn 

beklijft het effect bij trigger finger en tendovaginitis beter dan bij 

het carpaletunnelsyndroom.
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ning in de zes maanden voorafgaand aan de huidige presentatie, 

waarschijnlijk traumatische of neoplastische oorzaak, niet in staat 

zijn om vragenlijsten in te vullen, onvermogen tot zelfbeschikking 

bij de deelnemer en – bij patiënten met carpaletunnelsyndroom – 

atrofie van de thenar. Nadat de huisarts de in- en exclusiecriteria 

had toegepast, de onderzoeksopzet had uitgelegd en relevante 

demografische en klinische pre-interventiekenmerken had geïn-

ventariseerd, vroeg deze de deelnemer een schriftelijke toestem-

mingsverklaring (‘informed consent’) te tekenen. De patiënt werd 

daarna verzocht om één week later een afspraak te maken voor 

de injectiebehandeling bij een collega-huisarts uit een praktijk 

in de buurt. De randomisatie vond vervolgens plaats in een apo-

theek door een onafhankelijke apotheekmedewerkster die verder 

niet betrokken was bij het onderzoek. Zij trok een ondoorzichtige 

enveloppe waarin op een papier stond of de deelnemer was toe-

gewezen aan de interventiegroep, een injectiebehandeling met 

triamcinolonacetonide (TCA), of aan de placebogroep, een injec-

tiebehandeling met fysiologische zoutoplossing (NaCl 0,9%). De 

randomisatie gebeurde in blokken van tien nummers, waarbij de 

even getallen correspondeerden met de TCA en oneven getallen 

met NaCl. Hierna werd de toegewezen suspensie (TCA of NaCl) 

samen met een blinddoek in één pakket naar de injecterende 

huisarts gestuurd. Tijdens de injectie was de patiënt geblind-

doekt, omdat het niet mogelijk bleek de NaCl-oplossing er het-

zelfde te laten uitzien als de TCA-oplossing. Bij onvoldoende res-

pons op de behandeling diende de injecterend arts één week later 

een tweede injectie toe. Eén week na de laatste injectie inven-

tariseerde de eigen huisarts, die dus niet wist welke injectie(s) 

de deelnemer had gekregen, de kortetermijn-uitkomstmaten (zie 

hierna). Bleek nu dat de therapierespons onvoldoende was, dan 

verbrak de huisarts de blindering. Patiënten die gerandomiseerd 

waren geweest naar NaCl kregen vervolgens een ‘noodbehande-

ling’ bestaande uit één of twee open injecties met TCA. Patiënten 

die al met TCA waren behandeld, werden verwezen naar de twee-

de lijn. De noodbehandeling werd in het trialprotocol opgeno-

men op aanwijzing van de medisch-ethische commissie, die het 

onethisch vond deelnemers met onvoldoende therapierespons in 

de placebogroep een jaar lang met klachten te laten lopen. Wij 

volgden de deelnemers die goed gereageerd hadden op de cor-

ticosteroïdinjecties een jaar lang, door hen na één, drie, zes en 

twaalf maanden een vragenlijst te sturen.

Uitkomstmaten

Ons onderzoek had zes primaire kortetermijn-uitkomstmaten.

De eerste uitkomstmaat was directe behandelingsrespons (geba-

seerd op consensus tussen huisarts en deelnemer). Hiervoor 

gebruikten wij een vierpunts numerieke schaal (0 = geen respons, 

1 = gedeeltelijke respons, onvoldoende en aanvullende behande-

ling vereisend, 2 = gedeeltelijke respons, onvoldoende en geen 

aanvullende behandeling vereisend, 3 = klachtenvrij).

Ten tweede scoorden de deelnemers de zelf ervaren verbetering 

op een vijfpunts numerieke schaal (–2 = slechter, –1 = slechter, 

0 = niet beter, niet slechter, +1 = beter, +2 = veel beter).

tica, oefentherapie, spalkbehandeling en lokale corticosteroïdin-

jecties.9 Bij onvoldoende effect kan de huisarts verwijzen naar de 

tweede lijn voor operatieve behandeling (voor carpaletunnelsyn-

droom gebeurt dit in 24% van de contacten).10

Lokale corticosteroïdinjecties zijn volgens drie Cochrane-reviews 

met name effectief bij carpaletunnelsyndroom, trigger finger en 

tendovaginitis van De Quervain.11-13 De in deze systematische 

reviews opgenomen RCT’s zijn echter alle uitgevoerd in de tweede 

lijn. Voor trigger finger en tendovaginitis van De Quervain was 

slechts een beperkt aantal RCT’s beschikbaar, die kleinschalig 

waren en methodologisch van matige kwaliteit. Daarom beslo-

ten we in 2002 een dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecon-

troleerd onderzoek op te zetten in de setting van de huisartsen-

praktijk: de Groningen Hand and Wrist Injection Therapy Trial 

(HAWITT). Hierin onderzochten we de effectiviteit van lokale corti-

costeroïdinjecties voor carpaletunnelsyndroom, trigger finger en 

tendovaginitis van De Quervain.

Methode
Randomisatie en follow-up

Wij benaderden een aselecte groep huisartsen uit de drie noor-

delijke provincies. Patiënten bij wie deze huisartsen de klinische 

diagnose carpaletunnelsyndroom, trigger finger of tendovaginitis 

van De Quervain stelden, kwamen in aanmerking voor deelname. 

Exclusiecriteria waren: leeftijd jonger dan 18 jaar, allergie voor 

corticosteroïdpreparaten, reeds behandeld voor dezelfde aandoe-

Wat is bekend?

� Hand- en polsklachten komen in Nederland zeer veel voor 

en worden meestal behandeld door de huisarts. Een aantal 

specifieke aandoeningen zijn carpaletunnelsyndroom, trigger 

finger en tendovaginitis van De Quervain.

� De behandelmogelijkheden zijn advies en voorlichting (bij-

voorbeeld gedoseerde rust of ergonomisch advies), lokale of 

orale analgetica, oefentherapie, spalken en lokale corticoste-

roïdinjecties.

� Voor de genoemde aandoeningen worden corticosteroïdin-

jecties geadviseerd, maar deze worden in de praktijk nog niet 

vaak toegepast.

Wat is nieuw?

� De huisarts kan carpaletunnelsyndroom, trigger finger en ten-

dovaginitis van De Quervain betrouwbaar diagnosticeren op 

basis van de klinische kenmerken. Zenuwgeleidingsonderzoek 

bij carpaletunnelsyndroom heeft slechts beperkte meerwaar-

de.

� Huisartsen blijken aan een training van een uur genoeg te 

hebben om zelf corticosteroïdinjecties te kunnen geven in het 

hand- en polsgebied.

� Er is geen reden om corticosteroïdinjecties niet toe te passen 

in de huisartsenpraktijk. Het is een veilige, goedkope en goed 

toepasbare interventie bij carpaletunnelsyndroom, trigger fin-

ger en tendovaginitis van De Quervain.
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uitgebreider beschreven.16-18 Om de interventie te standaardise-

ren kregen de deelnemende huisartsen een geaccrediteerde, één 

uur durende vaardigheidstraining in de injectietechniek.

Resultaten
Deelnemers

Drieëndertig huisartsen rekruteerden in de periode van januari 

2003 tot oktober 2005 in totaal 140 deelnemers: 69 patiënten met 

carpaletunnelsyndroom (figuur 1 en tabel 1), 50 patiënten met trig-

ger finger (figuur 2 en tabel 2) en 21 patiënten met tendovaginitis 

van De Quervain (figuur 3 en tabel 3).

In de groepen met carpaletunnelsyndroom en trigger finger ver-

schilde de TCA-groep van de NaCl-groep voor wat betreft de 

Ten derde gaven alle deelnemers de ernst van lokale pijn aan op 

een elfpunts numerieke schaal (0 = geen pijn, 10 = ernstige pijn).

De vierde uitkomstmaat was functiebeperking van de hand, geme-

ten op de subitems hand- en vingerfunctie van de Arthritis Impact 

Measurement Scale, versie 2 (AIMS-2, Nederlandse vertaling).14 De 

vragen zijn te raadplegen via http://www.henw.org, bijlage 1.

Voor de vijfde uitkomstmaat noteerden patiënten met trigger finger 

de frequentie van het ‘springen’ of ‘hokken’ op een vijfpunts nume-

rieke schaal (0 = nooit, 1 = incidenteel, 2 = wekelijks, 3 = dagelijks, 

4 = altijd).

Tot slot maten we de ernst van de symptomen en functionele beper-

kingen van het carpaletunnelsyndroom met een door onszelf ver-

taalde versie van de Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ). 

Deze lijst bestaat uit elf vragen 

die betrekking hebben op de ernst 

van symptomen en acht vragen 

over de functionele toestand. Per 

schaal wordt de ernst uitgedrukt 

als de somscore gedeeld door 

het aantal vragen; hogere scores 

corresponderen met ernstiger 

symptomen en beperkingen. De 

psychometrische eigenschappen 

van de Engelse versie zijn elders 

uitgebreid beschreven, de Neder-

landse vertaling is te raadplegen 

via http://www.henw.org, bijlage 

2.15

Als (enige) secundaire uitkomst-

maat gingen wij aard en frequen-

tie na van bijwerkingen van de 

TCA-injecties. Wij registreerden 

deze na de kortetermijnbehande-

ling en viermaal gedurende de 

follow-up.

Interventie

De interventie bestond uit één 

of twee lokale injecties met 1 ml 

triamcinolonacetonide 10 mg/ml 

dan wel 1 ml NaCl 0,9% als pla-

cebo. Bij patiënten met carpale-

tunnelsyndroom werd de injectie 

gegeven in de carpale tunnel, bij 

de trigger finger in het gebied 

rondom de palpabele pijnlijke 

zwelling van de handpalm (‘not-

tanodulus’) en bij tendovaginitis 

van De Quervain ter plaatse van 

de pezen waar de meeste pijn 

werd ondervonden (bij de pro-

cessus styloideus radii). De toe-

gepaste injectietechniek is elders 

Figuur 1 Stroomschema van de deelnemers met carpaletunnelsyndroom

TCA = 1ml triamcinolonactonide 10 mg/ml
NaCI = 1ml 0,9 % NaC1

toegewezen aan TCA: n = 36

gebruikt in de analyse van kortetermijneffecten: 

n = 35

deelnemers aan follow-up (TCA-responders): 

n = 17

geïncludeerd n = 69

toegewezen aan NaC1: n = 33

gebruikt in de analyse van kortetermijneffecten: 

n = 31

– follow-upcohort van responders na blinde TCA-injecties (n = 17) of open TCA-noodbehandeling

(n = 18): n = 35

– recidieven, die opnieuw TCA-injecties of verwijzing naar de 2e lijn vereisten: n = 17

follow-upanalyse: cohort van responders na TCA-injecties, die geen recidieven doormaakten: n = 18

– responders: n =17

– non responders: n = 18

–  niet toegewezen interventie gekregen: n = 1 

(weigerde verdere deelname aan trial voordat 

injectiebehandeling werd toegepast)

– responders: n =5

– non responders: n = 26

–  niet toegewezen interventie gekregen: n = 2 

(weigerde verdere deelname aan trial voordat 

injectiebehandeling werd toegepast)

–  in aanmerking komend voor noodbehandeling 

(non-responders na NaCI): n = 26

–  kregen noodbehandeling: n = 22

–  weigerden verdere deelname aan trial voordat 

noodbehandeling werd toegepast): n = 4

–  non-responders na TCA-noodbehandeling: 

n = 4

deelnemers aan follow-up (responders na TCA-

noodbehandeling): n = 18
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groep beter dan in de NaCl-groep: 17/36 versus 9/33. Het number 

needed to treat (NNT) in de TCA-groep was 4 (95%-BI 1,9-8,8), 

de gemiddelde verbetering op de symptoomschaal van de BCTQ 

was 0,29 versus 0,92 (p < 0,05) en op de functionele schaal –0,01 

versus 0,58 (p < 0,05). Ook de ervaren verbetering was beter in de 

TCA-groep (p = 0,01).

Na de follow-up analyseerden wij de langetermijnresultaten voor 

de 35 TCA-responders (deelnemers die waren verbeterd na een 

blinde of open TCA-behandeling). Zeventien responders (49%) 

kregen recidieven gedurende 

deze twaalf maanden. Bij de 18 

responders (51%) die geen reci-

dieven hadden, daalden de sco-

res op de symptoomschaal en de 

functionele schaal van de BCTQ 

geleidelijk.

De meest voorkomende bijwer-

kingen van de TCA-behandeling 

bij deze responders waren tijde-

lijke verergering van klachten in 

de 24 tot 48 uur na injectie (‘fla-

re’-reacties, 14), opvliegers (7), 

vasovagale verschijnselen (3) en 

menstruatiestoornissen (2).19

Trigger finger

In de TCA-groep van de groep met 

trigger finger (tabel 5) reageerden 

meer patiënten voldoende op de 

behandeling (16/25) dan in de 

NaCl-groep (5/25). Het NNT was 

3 (95%-BI 1,5-5,1). De TCA-groep 

telde meer patiënten met ervaren 

verbetering (22/25 versus 9/25) 

en de scores op de pijnschaal 

(4,2 versus 0,9) en de subschaal 

hand- en vingerfunctie van de 

AIMS-2 (4,02 versus 0,06) waren 

meer vooruitgegaan dan in de 

NaCl-groep. Ook de frequentie 

van het triggeren was in de TCA-

groep vaker gedaald (13/24) dan 

in de NaCl-groep (6/22), maar 

dit verschil bleek net niet signi-

ficant.

In de triggerfingergroep kregen 

uiteindelijk 41 deelnemers een 

blinde of open TCA-behandeling. 

Bij 32 (78%) van hen konden wij 

de effecten na twaalf maanden 

follow-up analyseren. In deze 

groep verslechterden de frequen-

tie van triggeren, ervaren verbe-

gemiddelde duur van de klachten voor interventie. In beide groe-

pen bevatte de TCA-groep een gering aantal deelnemers bij wie de 

klachten reeds extreem lang bestonden. In de groep met tendova-

ginitis van De Quervain verschilde de man-vrouwratio tussen beide 

onderzoeksgroepen (2/12 in de NaCl-groep, 6/9 in de TCA-arm).

Carpaletunnelsyndroom

Bij de kortetermijnevaluatie één week na de laatste geblindeerde 

injectie (tabel 4) bleek de directe behandelingsrespons in de TCA-

Tabel 1 Kenmerken van de deelnemers met carpaletunnelsyndroom

TCA (n = 36) NaCl (n = 33)
Gemiddelde leeftijd (SD) 56,5 jaar (15,14) 57,6 jaar (40,3)
Vrouw/man 27/9 26/7
Mediane duur van de klachten (P25, P75) 26 weken (8, 52) 13 weken (7, 50)
Dominante hand rechts/links* 31/3 32/0
Repetitieve handbewegingen ja/nee* 15/18 10/22
Aangedane hand rechts/links* 18/14 21/9
Symptomen:
 – zeurende pijn of ongemak aan hand of onderarm 28 25
 – zwakte of onhandigheid hand 23 22
 – tintelingen in hand 35 30
 – nachtelijke symptomen 32 28
 –  verlichtende factoren (houding veranderen, 

schudden)
25 25

 –  uitlokkende factoren (slapen, langdurig hand of 
pols in één positie houden, herhaalde bewegingen)

31 30

Score op het handdiagram van Katz*
 – klassiek 11 12
 – waarschijnlijk 22 19
 – onwaarschijnlijk 2 1
Gemiddelde BCTQ-symptoomscore (SD) 2,89 (0,78) 2,82 (0,79)
Gemiddelde BCTQ-functionele score (SD) 2,48 (1,02) 2,35 (1,05)
Comorbiditeit
 – diabetes 1 0
 – hypothyreoïdie 2 2
 – reumatoide arthritis 1 1
 – zwangerschap 1 0

BCTQ = Boston Carpal Tunnel Questionnaire, scores op een vijfpuntsschaal. SD = Standaarddeviatie.
* Omdat niet alle ingeleverde vragenlijsten volledig waren ingevuld, wijken de totalen soms af van de aangegeven n.

Tabel 2 Kenmerken van de deelnemers met trigger fi nger

TCA (n = 25) NaCl (n = 25)
Gemiddelde leeftijd (SD) 63,3 jaar (14,3) 63,0 jaar (9,6)
Vrouw/man 15/10 13/12
Gemiddelde duur van de klachten* (P25, P75) 24 weken (7, 52) 7 weken (4, 12)
Dominante hand rechts/links† 19/4 23/2
Repetitieve handbewegingen (ja/nee)† 16/8 20/5
Aangedane hand rechts/links† 13/11 13/11
Eerder trigger fi nger gehad 5 5
Mediane frequentie triggeren (P25, P75) 3 (3, 4) 3 (3, 4)
Mediane ernst lokale pijn (P25, P75) 5 (4, 6) 4 (3,25, 6)
Mediane AIMS-2-score (P25, P75) 2,2 (1,4, 2,7) 1,8 (1,0, 2,3)

AIMS-2 = Arthritis Impact Measurement Scale, versie 2, scores op een vijfpuntsschaal. SD = Standaarddeviatie.
* p < 0,05.
† Omdat niet alle ingeleverde vragenlijsten volledig waren ingevuld, wijken de totalen af van de aangegeven n.

Tabel 3 Kenmerken van de deelnemers met tendovaginitis van De Quervain

TCA (n = 9) NaCl (n = 12)
Gemiddelde leeftijd (SD) 51,2 jaar (20,2) 52,3 jaar (12,6)
Vrouw/man* 3/6 10/2
Mediane duur van de klachten (min.-max.) 5 weken (3-24) 8 weken (2-50)
Dominante hand rechts/links† 7/2 11/0
Aangedane hand rechts/links† 4/5 8/3
Mediane AIMS-2-score (min.-max.) 2,4 (1,0-4,5) 2,6 (1,0-3,6)
Mediane ernst van de lokale pijn (min.-max.) 7 (2-8) 7 (4-10)

AIMS-2 = Arthritis Impact Measurement Scale, versie 2, scores op een vijfpuntsschaal. SD = Standaarddeviatie.
* p = 0,32.
† Bij één patiënt uit de NaCl-arm is niet geregistreerd welke hand dominant respectievelijk aangedaan was.
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versus 50%. Vier factoren kunnen dit verklaren. In de tweedelijns 

RCT’s werden sterkere corticosteroïdpreparaten gebruikt (respec-

tievelijk 40 mg methylprednisolon en 6 mg betamethason). Ver-

der staan tegenover onze eerstelijnspopulatie met een diagnose 

carpaletunnelsyndroom op basis van klinische kenmerken twee 

tweedelijnspopulaties met een diagnose op basis van aanvullend 

zenuwgeleidingsonderzoek. Ten derde waren onze blinderings- en 

randomisatiemethoden rigoureuzer. En tot slot hadden de car-

paletunnelklachten in de TCA-groep van ons onderzoek een lan-

gere duur (gemiddeld 76 weken tegenover 32 weken in Dammers’ 

onderzoek20 en voor 39% van de deelnemers aan het onderzoek 

van Armstrong et al.21). De door ons gevonden kortetermijneffec-

tiviteit van steroïdinjecties bij triggerfingerpatiënten lijkt te stro-

ken met een recente Cochrane-review van twee tweedelijns RCT’s 

waarin een NNT van 3 werd gevonden.11 En voor tendovaginitis 

van De Quervain vonden wij een geringere kortetermijneffectivi-

tering, ernst van de lokale pijn 

en AIMS-score niet in genoemde 

periode.

Bijwerkingen die in deze groep 

van 32 responders geregistreerd 

werden, waren opvliegers (9) en 

‘flare’-reacties (6).

Tendovaginitis van De Quervain

De groep met tendovaginitis van 

De Quervain (tabel 6) telde slechts 

weinig deelnemers. Ook in deze 

groep verbeterden in de TCA-

groep duidelijk meer patiënten 

(7/9) dan in de NaCl-groep (3/12). 

Het NNT was 2 (95%-BI 1,1-6,2). 

Ook op de andere uitkomstma-

ten trad in deze groep veel meer 

verbetering op; alleen de score 

op de subschaal hand- en vinger-

functie van de AIMS-2 was niet 

significant beter geworden.

Bij de TCA-responders bleken 

na twaalf maanden de ernst van 

lokale pijn en de score op hand- 

en vingerfunctie niet verslech-

terd, maar was wel de ervaren 

verbetering gedaald.

Bijwerkingen die in deze groep 

van 12 responders geregistreerd 

werden, waren ‘flare’-reacties (6) 

en opvliegers (2).

Beschouwing
Uit ons onderzoek blijkt dat 

lokale corticosteroïdinjecties op 

korte termijn veel effect kunnen 

hebben bij patiënten met carpaletunnelsyndroom, trigger finger 

of tendovaginitis van De Quervain: de NNT’s zijn respectievelijk 4, 

3 en 2. Van de langetermijneffecten zijn wij minder zeker, omdat 

onze gegevens daarover alleen TCA-responders betroffen, in drie 

subgroepen die niet langer dubbelblind gerandomiseerd waren. 

Desondanks lijken onze follow-upresultaten erop te wijzen dat de 

kortetermijneffecten in ieder geval twaalf maanden beklijven. Wel 

waren er bij het carpaletunnelsyndroom nogal wat recidieven (17 

van de 35 gevolgde deelnemers) die om een interventie vroegen: 

herhaalde steroïdinjecties (11 deelnemers) en uiteindelijk soms 

verwijzing naar de tweede lijn (12 deelnemers).

Vergelijken we deze uitkomsten met de bestaande literatuur (die 

uitsluitend de tweede lijn betreft), dan valt het volgende op. In 

een Cochrane-review11 van twee goede, in de tweede lijn uitge-

voerde RCT’s20,21 bleek de kortetermijnrespons op steroïdinjec-

ties bij carpaletunnelsyndroom groter dan in ons onderzoek: 70% 

Figuur 2 Stroomschema van de deelnemers met trigger fi nger

TCA = 1ml triamcinolonactonide 10 mg/ml
NaCI = 1ml 0,9 % NaC1

toegewezen aan TCA: n = 25

gebruikt in de analyse van kortetermijneffecten: 

n = 25

–  in aanmerking komend voor deelname aan 

follow-up (TCA blind geïnjecteerd): n = 25

–  uitgevallen tijdens de follow-up: n = 7

–  responders na TCA-noodbehandeling: n = 13

–  deelnemers geanalyseerd gedurende de 

follow-up: n = 18

geïncludeerd n = 50

toegewezen aan NaC1: n = 25

gebruikt in de analyse van kortetermijneffecten: 

n = 25

follow-upanalyse: cohort van deelnemers, die ooit met TCA waren geïnjecteerd (blind of open als nood-

behandeling): n = 32

– responders: n = 16

– non responders: n = 9

– responders: n = 5

– non responders: n = 20

–  in aanmerking komend voor noodbehandeling 

(non-responders na NaCI): n = 20

–  kregen noodbehandeling: n = 16

–  weigerden verdere deelname aan trial voordat 

noodbehandeling werd toegepast): n = 4

–  responders na TCA-noodbehandeling: n = 13

–  non-responders na TCA-noodbehandeling: 

n = 3

–  in aanmerking komend voor deelname aan 

follow-up (TCA als noodbehandeling): n = 16

–  uitgevallen tijdens de follow-up: n = 2

–  responders na TCA-noodbehandeling: n = 13

–  deelnemers geanalyseerd gedurende de 

follow-up: n = 14
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Publicaties uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk 

stellen dat de huisartsen in die landen nog te weinig overgaan tot 

het geven van lokale corticosteroïdinjecties voor aandoeningen 

van het bewegingsapparaat. Als belangrijkste redenen worden 

aangevoerd dat zij onvoldoende vertrouwd zijn met de techniek, 

onvoldoende in de gelegenheid zijn om de vereiste vaardigheden 

te leren en te onderhouden en onvoldoende vertrouwen hebben 

in de eigen vaardigheden.23-25 Onze uitkomsten geven nochtans 

aan dat huisartsen na een training van een uur goed in staat zijn 

zulke injecties te geven. Het is een veilige, goedkope en goed toe-

pasbare interventie. Wij zouden de huisarts willen adviseren bij 

deze aandoeningen in eerste instantie één of twee corticostero-

idinjecties te geven. Bij onvoldoende effect of bij recidieven kan 

dan zo nodig naar de tweede lijn worden verwezen voor opera-

tieve behandeling.

Dankwoord
De auteur bedankt het Fonds Alledaagse Ziekten voor zijn finan-

ciële bijdrage, en apotheker Wim van Hulst en de apothekersassi-

teit dan een RCT, uitgevoerd in de tweede lijn onder 18 zwangere 

of borstvoedende vrouwen, waarin een NNT van 1 werd gevon-

den.12 De onderzoekspopulatie in deze RCT was echter nauwelijks 

te vergelijken met de onze.

Wij hebben geen ernstige complicaties van de steroïdinjecties 

geconstateerd. De meest voorkomende bijwerkingen waren ‘fla-

re’-reacties, opvliegers, menstruatiestoornissen en vasovagale 

reacties. Om dit veiligheidsaspect goed te kunnen beoordelen, 

is echter een cohortonderzoek met grotere aantallen deelnemers 

nodig.

Voor de diagnostiek van carpaletunnelsyndroom hebben wij afge-

zien van zenuwgeleidingsonderzoek, omdat daarvoor een ver-

wijzing naar de tweede lijn noodzakelijk zou zijn en omdat zulk 

onderzoek slechts beperkte meerwaarde heeft boven een klas-

sieke anamnese.22 De uitkomsten van de scores op het handdia-

gram van Katz (zie tabel 1) suggereren dat huisartsen de diagnose 

carpaletunnelsyndroom op klinische gronden betrouwbaar kun-

nen stellen, aangezien 96% van de deelnemers een score had die 

paste bij deze diagnose.

Tabel 5 Resultaten voor trigger fi nger

Korte termijn* Langere termijn†

TCA NaCl 1 maand 3 maanden 6 maanden 12 maanden
Directe behandelrespons
 – geen 2/25 15/25
 –  gedeeltelijk, aanvullende behandeling vereist 7/25 5/25
 –  gedeeltelijk, geen aanvullende behandeling vereist 7/25 5/25
 – klachtenvrij 9/25 0/25
Percentage deelnemers met verbetering in frequentie 13/24 6/22
Verschil in gemiddelde ernst van lokale pijn 4,2 0,9
Ervaren verbetering
 – veel slechter 1/25 0/25
 – slechter 0/25 3/25
 – niet beter, niet slechter 2/25 13/25
 – beter 9/25 8/25
 – veel beter 13/25 1/25
Verschil in de AIMS-2-score 4,02 0,06
Triggeren geheel verdwenen 64,5% (n = 31) 59,4% (n = 32) 61,3% (n = 31) 56,3% (n = 32)
(Grote) verbetering ervaren 96,8% (n = 31) 90,0% (n = 30) 80,0% (n = 30) 90,6% (n = 32)
Mediane AIMS-2-score voor lokale pijn (P25; P75) 0,0 (0,0; 2,0) 0,0 (0,0; 1,0) 0,0 (0,0; 2,0) 0,0 (0,0; 2,0)
Mediane AIMS-2-score totaal (P25; P75) 1,0 (1,0; 1,40) 1,0 (1,0; 1,50) 1,0 (1,0; 1,50) 1,2 (1,0; 1,45)

AIMS-2 = Arthritis Impact Measurement Scale, versie 2, scores op een vijfpuntsschaal.
* Resultaat een week na inclusie, na één of twee injecties met TCA of NaCl; p < 0,05 (chikwadraattoets).
† Langetermijnresultaten van TCA-responders; p < 0,05 (friedmantest).

Tabel 4 Resultaten in de groep met carpaletunnelsyndroom

Korte termijn* Langere termijn†

TCA NaCl 1 maand 3 maanden 6 maanden 12 maanden
Directe behandelrespons
 – geen 9/36 17/33
 – gedeeltelijk, aanvullende behandeling vereist 9/36 9/33
 – gedeeltelijk, geen aanvullende behandeling vereist 11/36 5/33
 – klachtenvrij 6/36 0/33
Ervaren verbetering
 – veel slechter 0/36 1/33
 – slechter 1/36 2/33
 – niet beter, niet slechter 9/36 17/33
 – beter 9/36 10/33
 – veel beter 16/36 2/33
Gemiddelde verandering in BCTQ-symptoomscore 0,924 0,286
Gemiddelde verandering in BCTQ-functionele score 0,575 –0,014
Mediane BCTQ-symptoomscore (min.-max.) 1,45 (0,99-2,90) 1,55 (1,00-4,10) 2,05 (1,00-3,49) 2,03 (1,09-5,18)
Mediane BCTQ-functionele score (min.-max.) 1,08 (0,93-2,99) 1,19 (0,91-3,38) 1,28 (1,00-3,16) 1,66 (1,00-4,53)

BCTQ = Boston Carpal Tunnel Questionnaire, scores op een vijfpuntsschaal.
* Resultaat een week na inclusie, na één of twee injecties met TCA of NaCl; p < 0,05 (chikwadraattoets).
† Langetermijnresultaten van TCA-responders die geen recidieven hadden gedurende de follow-up; p < 0,05 (friedmantest).
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Figuur 3 Stroomschema van de deelnemers met tendovaginitis van De Quervain

TCA = 1ml triamcinolonactonide 10 mg/ml
NaCI = 1ml 0,9 % NaC1

toegewezen aan TCA: n = 9

gebruikt in de analyse van kortetermijneffecten: 

n = 9

deelnemers aan follow-up (TCA-responders): 

n = 7

geïncludeerd n = 21

toegewezen aan NaC1: n = 12

gebruikt in de analyse van kortetermijneffecten: 

n = 12

follow-upanalyse: cohort van responders na blinde TCA-injecties (n = 7) of open TCA-noodbehandeling 

(n = 5): n = 12

– responders: n = 7

– non responders: n = 2

– responders: n = 3

– non responders: n = 9

–  in aanmerking komend voor noodbehandeling 

(non-responders na NaCI): n = 9

–  weigerden verdere deelname aan trial voordat 

noodbehandeling werd toegepast): n = 1

–  responders na TCA-noodbehandeling: n = 5

–  non-responders na TCA-noodbehandeling: 

n = 3

deelnemers aan follow-up (responders na TCA-

noodbehandeling): n = 5
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Tabel 6 Resultaten voor tendovaginitis van De Quervain

Korte termijn* Langere termijn†

TCA NaCl 1 maand 3 maanden 6 maanden 12 maanden
Directe behandelrespons
 – geen 2/9 8/12
 –  gedeeltelijk, aanvullende behandeling vereist 0/9 1/12
 –  gedeeltelijk, geen aanvullende behandeling vereist 1/9 2/12
 – klachtenvrij 6/9 1/12
Gemiddelde AIMS-2-score voor lokale pijn (95%-BI)‡ 1,3 

(0,3-2,9)
4,3

(2,3-6,3)
Gemiddelde AIMS-2-score totaal (95%-BI)‡ 1,9

(0,7-3,2)
2,7

(1,9-3,6)
Ervaren verbetering
 – veel slechter 0/9 0/12
 – slechter 0/9 2/12
 – niet beter, niet slechter 2/9 6/12
 – beter 1/9 1/12
 – veel beter 6/9 3/12
Gemiddelde ernst van de pijn (SD) 1,28 (1,81) 1,56 (1,81) 2,04 (2,35) 2,03 (2,37)
Gemiddelde AIMS-2-score voor hand- en vingerfunctie 
(SD)

1,24 (0,33) 1,34 (0,32) 1,69 (1,00) 1,89 (1,17)

Gemiddelde score ervaren verbetering (SD) 1,42 (0,89) 1,59 (0,60) 1,25 (0,86) 1,36 (0,86)

AIMS-2 = Arthritis Impact Measurement Scale, versie 2, scores op een vijfpuntsschaal.
* Resultaat een week na inclusie, na één of twee injecties met TCA of NaCl; p < 0,05 (chikwadraattoets).
† Langetermijnresultaten van TCA-responders; p < 0,05 (friedmantest).
‡ p < 0,05 (Mann-Whitney U-toets).

Intermezzo

Leuk
Veel beroepen zijn zware beroepen, zeggen ze. Verpleegkundi-

gen, leraren, tramchauffeurs in de grote stad. En natuurlijk stu-

kadoors, stratenmakers, ministers en politici. Verder boeren en 

tuinders, en leidinggevenden van grote organisaties. Jeugdzorg is 

ook zwaar, en het werk van metselaars, mantelzorgers en ouders 

van kinderen met iets. Zijn er eigenlijk wel makkelijke functies in 

het leven?

Ik denk dat er geen makkelijke functies zijn die ook leuk zijn. 

Saaie banen, die zijn makkelijk als je niets met werken hebt, als 

je alleen maar je salaris wilt verdienen. Dan werk je om het privé 

leuk te hebben. In leuke banen is het vaak ploeteren, saai ploe-

teren. Waarom klagen mensen toch over zwaar en vreselijk werk? 

Ik denk dat mensen met leuk werk verwachten dat het de hele 

dag leuk is. Dat alle klussen enorm stimulerend en dankbaar zijn. 

Dat alle collega’s perfect zijn. Dat leidinggevenden ervoor hebben 

geleerd. Werk is nooit alleen maar leuk. Zand kruien is voor de 

stratenmaker niet leuk, maar een mooi straatje leggen wel. De 

hele dag je aandacht erbij houden is voor een leerkracht vermoei-

end, maar de spil zijn van succesvol onderwijs is dankbaar werk. 

De minister moet veel gezeur aanhoren en is zelden thuis. Maar 

invloed hebben met je eigen ideeën is vast erg leuk. Klagen over 

de zwaarte van het werk is het verkeerde verwachten, denk ik. Leuk 

werk is niet makkelijk. Saai werk is makkelijk, maar dat vond je 

niet leuk. Kies wat je wilt, leuk of saai of ander werk. In alle geval-

len kun je stoppen met klagen over je zware werk.
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