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Verantwoording

In het kader van mijn twAIO opleiding aan de Techische Universiteit Eindhoven heb ik bij
de faculteit Werktuigbouwkunde het W.M.T. (Werktuigbouwkundige Medische Technolo
gie) het werkcollege M.T;A.-'92 (Medical Technology Assessment) gedaan. Doel van dit
werkcollege is te leren hoe je op een snelle manier een beeld kan krijgen van zowel de
medische-, technische-, kosten-, ethische- en maatschappelijke aspecten van ontwikkelin
gen binnen een bepaald gebied van de medische technologie. Het middel daartoe: gesprek
ken met deskundigen en experts.
Het nut van een M.T.A. studie is tweeledig. Het is enerzijds een manier om binnen een
zeer korte tijd een brede indruk te krijgen van wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn
binnen een bepaald vakgebied, wie de mensen zijn die zich er zoal mee bezig houden, wat
de gerenomeerde instituten zijn, wat de overzichtsliteratuur is etc. Omdat daarbij ook
ethische- en kosten:aspecten worden meegenomen is een M.T.A. studie anderzijds vaak
ook nog een (beleids-)middeldat aangewend kan worden om onderzoek te verantwoorden
of juist te verwerpen.

Het onderwerp voor mijn M.T.A. studie was oorspronkelijk alsvolgt gedefineerd: (globaal)
inzicht verkrijgen in de problematiek en in het onderzoek op het gebied van dwarslaesies,
Lh.b. in technologische invalshoeken zowel in de dagelijkse realiteit alsmede in onder
zoeksontwikkelingen. Dit onderwerp wijkt af van het onderwerp van de W-studenten die
het W.M.T.- M.T.A. werkcollege dit jaar uitgevoerd hebben. De reden hiervoor is, dat ik
geen W-student ben maar twAIO en dat ik als zodanig volgend jaar (1993) in Frankrijk
(Rabischong, Montpellier) een jaar ga werken binnen het CALIES projekt (Computer
Aided Locomotion by Implanted Electrical Stimulation) en me daar bezig zal gaan houden
met Functionele Elektrische Stimulatie (PES) t.b.v. dwarslaesie patienten. Na overleg met
dhr. A. Brouwers (docent en begeleider M.T.A.) is voor mij bovenstaande opdracht
gedefineerd. Via Prof. Jansen is het eerste contact gelegd voor een eerste gesprek.

De titel van het rapport: "Technologische invalshoeken op het gebied van dwarslaesie"
dekt maar een gedeelte van de oorspronkelijke. opdracht. De reden hiervoor is 'flauw'
maar eenvoudig: de eindige tijd waarbinnen het werkcollege afgerond moest zijn; het
verslag is (en moest dat ook zijn) een weergave van datgene wat te bereiken is in een 4-ta1
gesprekken. Ben gevolg hiervan is, dat lang niet aile aspecten die binnen een M.T.A.
studie aan bod moeten komen evenveel aan bod komen en dat b.v. literatuur verwijzingen
niet overal te geven zijn. Bij het doorlezen van het verslagzal bovendien blijken dat de
nadruk is komen te liggen op technische ontwikkelingen m.b.t. FES terwijl bijvoorbee1d
het kosten aspect en ethische aspecten wat minder uitvoerig beh'andeld worden. Hier zijn
dan wei weer redenen voor te geven (persoonlijke belangstelling Lv.m. de werkzaamheden
volgend jaar; 3 gesprekken aan 'het Roesingh' waar veel aan FES gedaan wordt) maar dat
neemt niet weg dat datgene wat de ondertitel in feite duidelijk tracht te maken goed in
ogenschouw genomen moet worden: het rapport is "Ben verkenning"; het moet zeker niet
gezien worden als een compleet en 'up to date' overzicht van technologische ontwikkdin
gen op het gebied van dwarslaesies. Desondanks geeft het denk ik weI een aardige indruk
van datgene wat er zoa1 aan ontwikkelingen op het gebied van dwarsleasies gaande is en
hoop ik dat het verslag bruikbaar is voor mensen die hier iets over te weten willen komen.
Ikzelf ben n.a.v. de gesprekken veel te weten gekomen over dit vakgebied. Ik hoop dat dit
rapport daar iets van overdraagt.



Inhoudsopgave

1. De gesprekspartners
2. Dwarslaesie: enkele algemene aspecten
3. De behandeling dwarslaesie patienten

3.1 De eerste opvang
3.2 Regeneratievermogen van het ruggemerg
3.3 Hulpmiddelen en technieken voor het verkrijgen

van functioneel herstel
3.3.1 De rolstoel, krukken en orthesen
3.3.2 Functionele Elektrische Stimulatie
3.3.3 Andere methoden om functioneel herstel te verkrijgen

3.4 Ontwikkelingen op het gebied van trainings-apparatuur
4. Het kosteri aspect
5. Conclusies

Referenties
Bijlage 1: Adressenlijst
Bijlage 2: Literatuur

1
2
4
4
4

5
5
6
8
9

11
12

14
16
17



1 De gesprekspartners

Dr. C. Pons is revalidatiearts bij de Lucas Stichting voor Revalidatie te Hoensbroek. Na
zijn specialisatie revalidatiegeneeskunde is hij gestart met het opzetten van de dwarslae
sieafdeling van de revalidatiekliniek te Hoensbroek. Een van de belangrijkste aandachts
punten daarbij was het opzetten van een diagnosegroep t.b.v. dwarslaesiepatienten.
Het gesprek met dr. Pons heeft plaatsgevonden op 23-4-1992.

Drs. J. Vorsteveld is hoofd kliniek volwassenen van het Roessingh te Enschede.
Het gesprek met Drs. Vorsteveld heeft plaatsgevonden op 19-6-1992.

Mevr. M. Adolfsen is fysiotherapeut aan het Roessingh Research and Development (R.R.
& D.). Zij is betrokken bij al het onderzoek op het gehied van spier- en kracht-metingen
waar patienten bij oetrokken zijn. Ook is zij betrokken bij de invulling van kortstondige
(exteme) projekten.
Het gesprek met mevr. Adolfsen heeft plaatsgevonden op 19-9-1992. Bij dit gesprek was
·ook dhr. J. Cloosterman aanwezig.

Dhr. J. Cloosterman eveneens fysiotherapeut aan het Roessingh (klinische afdeling). 10
uur per week is hij verbonden aan R.R. & D. en betrokken bij het onderzoek op het
gebied van Functionele Elektrische Stimulatie. Zijn verantwoordelijkheden zijn de
screening, instructie en training van patienten die metorthesen moeten oefenen. Hij houdt.
zich ook bezig met het vertalen van klinische problemen naar een maatschappelijke
context.
Het gesprek met Dhr. Cloosterman heeft eveneens plaatsgevonden op 19-6-1992.

Dr. ir. H. Hermens is hoofd Roessingh Research and Development van het Roessingh te
Enschede. Hij houd zich bezig met de ontwikkeling van methoden om oppervlakte E.M.G.
te analyseren en te simuleren evenals met Functionele Elektrische Stimulatie.
Het gesprek met Dr. ir. Hermens heeft plaatsgevonden op 19-6-1992.
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2 Dwarslaesies: enkele algemene aspecten

Een dwarslaesie is een onderbreking van het ruggemerg. De hoogte van die onderbreking
is variabel. T.g.v. die onderbreking worden de "signalen" in het ruggemerg niet of maar
gedeeltelijk doorgegeven. Dit kan leiden tot:

1. motorische uitval onder het niveau van de laesie
2. sensorische uitval
3. uitval van vegetatieve functies

De uitgebreidheid van de laesie hangt zowel af van de laesiehoogte (hoe hoger de laesie
des te meer functies vallen er uit) als van de ernst van beschadiging (in welke mate vallen
functies uit). Grofweg worden er twee soorten onderscheiden:

1. Een complete laesie: functies zijn totaal uitgevallen; de patient voelt niks meer.
2. Een incomplete laesie: er zijn nog rest-functies; de patient kan nog wat voelen en/of

bewegen. Vaak komt het voor dat de incompleetheid verloopt als functie van de
tijd.

Verreweg de meeste dwarslaesies ontstaan t.g.v. ongevallen. Deze patienten kunnen we
(naar oorzaak van het soort ongeval) grofweg indelen in 3 categorieen:

1. Dwarslaesie a.g.v. een sportongeval (duiken, motorsport). De patienten binnen
deze categorie zijn meestal mannelijk, jong en hebben over het algemeen een hoge
laesie.

2. Dwarslaesie a.g.v. bedrijfsongevallen. Ook hier gaat het meestal om mannelijke
patienten. Qua leeftijd kan gesproken worden over een middengroep.

3. Dwarslaesie a.g.v. huis-, tuin- en keuken-ongevallen. Hier gaat het meestal om de
wat oudere patienten.

Naast dwarslaesies a.g.v. ongevallen onderscheiden we nog een 4e categorie:

4. Dwarslaesie a.g.v.tumoren en ontstekingen. De patienten binnen deze groep zijn
meestal ook wat ouder.

Cijfers over aantallen dwarslaesies bestaan; grofweg gaat het om 20 patienten per miljoen
mensen per jaar. De toekomstverwachting van deze patienten was tot omstreeks 1950
somber: hen wachtte slechts de dood. Tegenwoordig zijn de vooruitzichten voor dwarslae
sie patienten al heel wat beter. Gemiddeld leeft een dwarslaesie patient 7 jaar minder dan
een 'gezond' iemand. 80 - 90 % van de patienten keert terug in de maatschappij al gaat
dat met flinke beperkingen gepaard. In Nederland mag de integratie van dwarslaesie
patienten in de maatschappij goed genoemd worden.

De uitgebreidheid van de laesie hangt o.a. af van de hoogte van de laesie. In geval van
een lage dwarslaesie zullen "slechtsll de motorische en sensibele functies van de onderste
extremiteiten (voeten en benen) uitvallen. De patient verliest dan zijn mobiliteit en zijn
gevoel in voeten en benen (gedeeltelijk). Bij hogere laesies bestaat de kans dat b.v. de
blaas- en darm-functie uitvallen waardoor de patient de controle over deze organen
verliest. Dat dit tot zeer vervelende bijeffecten leidt moge duidelijk zijn. Ook kan het zijn
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dat de patient de controle over en/of het gevoel in de geslachtsorganen verliest. Bij nog
hogere laesies verliest de patient controle over en/of het gevoel in het middenrif, de romp,
debovenste extremiteiten (armen en handen), spraak etc.

Een verschijnsel dat vaak gepaard gaat met dwarslaesies is spasme. Spasme is een uiting
van zenuwbeschadigingen. Het treedt vaak pas na verloop van tijd op. De mate waarin het
optreedt kan van geval tot geval nogal verschillen.
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3 De behandeling van dwarslaesie patienten

3.1 De eerste opvang

De eerste fase in de behandeling van een dwarsiaesie patient is meestal opname in een
ziekenhuis. Essentieel is dat daar gespecialiseerde, multidisciplinaire traumateams
aanwezig zijn die het Ietsel (de Iaesie) meteen onderkennen. Dit wordt dan ook steeds
meer bepleit de laatste jaren [Beckers, 1992]. Nadat de aard van de Iaesie is vastgesteld
voIgt een periode van rust. De duur van deze zgn. immobilisatiefase is afhankelijk van de
ernst van de Iaesie. In geval van een ongeval (altijd gepaard met flinke beschadigingen)
treed er meestal een cascade op van pathologische processen waardoor allerlei secundaire
effecten op kunnen treden. Ben goede behandeling is er in eerste instantie op gericht die
cascade (op cel-nivo) in de hand te krijgen om zodoende de schadelijke effecten zoveel
mogelijk te reduce£en (secundaire preventie) en dus voorwaarden te scheppen voor een
goede genezing. Deze behandeling is per patient zeer verschillend alhoewel er per
probleem gebied (wervelkolom, huid, blaas-functie) weI sprake is van bepaalde protocollen
die afgehandeld worden.
Vroeger bleef een patient geruime tijd in het ziekenhuis liggen. Tegenwoordig wordt de
patient echter zo snel mogelijk naar een revalidatiekliniek overgebracht. Dit uiteraard als
zijn/haar toestand voldoende stabiel is; gemiddeld is dat na zo'n 9 a 12 weken. In de
revalidatiekliniek zal ten eerste geprobeerd worden de patient overeind te brengen. Dit
duurt meestal zo'n 14 dagen. Na deze verticalisatie-fase vangt de training of revalidatie
aan. Aan het begin van die training is het maximaal te verwachten eindresuitaat meestal
vrij goed bekend. De behandeling is er niet op gericht compleet laesie herstel te bewerk
stelligen (als natuurlijke verbindingen eenmaal verbroken zijn kunnen ze vooralsnog niet
hersteld worden), maar men zal streven naar een zo goed mogelijk functioneel herstel; de
patient zal getraind worden om na "terugkeer" in de maatschappij zo zelfstandig mogelijk
te kunnen zijn. De revalidatiefase zal afhankelijk van de ernst van de laesie zo'n 6 a 12
maanden duren.

Niet aIle patienten kunnen naar huis terugkeren. De meesten gelukkig weI na aanpassingen
van huis, auto, werk etc. en meestal dankzij hulp van partner, familie en/of vrienden.
Iemand die na een goede behandeling de revalidatiekliniek heeft verlaten is in principe
patient af. WeI is het zo dat het risico voor deze patienten op b.v een blaas- of nier
ontsteking groter is dan bij mensen zonder dwarsiaesie. Hierop zullen zij dan ook beter
gecontroleerd moeten worden.

3.2 Regeneratievermogen van het ruggemerg

In tegenstelling tot het zenuwsteisel beschikt het ruggemerg weI over regeneratievermogen.
Behter het meeste onderzoek dat op het moment op dit gebied gebeurd is nog uiterst
experimenteeI.

Br gebeurd weI het een en ander aan onderzoek op dit gebied. 1.0 heeft Toa [?] funktie
herstel waargenomen bij patienten waar hij een bypass (omlegging; overbruggings
operatie) heeft aangeIegd. Aan deze resuitaten mag echter niet teveel belang wordlen
gehecht daar het onduideIijk is of dit hersteI inderdaad te danken is aan die bypass of aan
herstellende processen die in het lichaam pIaatsvinden. Het ruggemerg is zeIf namelijk ook
in staat tot enig hersteI. Br Iopen echter zo'n 20 miljoen zenuwen door dat ruggemerg; tot
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op heden is het nog erg onduidelijk op wat voor een manier daar enig herstel optreedt.
Hetzelfde geldt ook voor een aantal andere onderzoeken op het gebied van het regeneratie
vermogen van het ruggemerg: behandelingen onder druk, injecteren van embryonaal- of
vet-weefsel, celtherapie of onderkoeling. AI deze methoden dienen kritisch bekeken te
worden daar een goede fundamentele onderbouwing voor deze methoden tot op heden
ontbreekt.

Reconstructie van het ruggemerg wordt ook weI .eens genoemd als mogelijkheid om
functioneel herstel te bewerkstelligen. Meestal gaat het bij dat soort handelingen echter
uitsluitend om bot-chirurgie en niet om neuro-chirurgie. Het is namelijk beter om het
ruggemerg niet te opereren. Bij complete laesies heeft dat namelijk geen zin. Bij incom
plete is het risico dat er schade ontstaat veel te groot waardoor de kans groot is dat na
operatie de gevolgen van de remedie erger blijken dan de kwaal.

Er is een onderzoek beschreven in de literatuur waarvan in de nabije toekomst misschien
het een en ander verwacht mag worden. Bracken e.a. [Bracken, 1990] deden een onder
zoek waarbij enkele honderden acute dwarslaesie patienten betrokken waren die binnen
een bepaald aantal uren na het ongeval dat de dwarslaesie veroorzaakte hetzij een bepaalde
dosis methylprednisolone, naloxone of een placebo (indifferent middel; blindpreparaat)
toegediend kregen. Zij bestudeerden het herstel van die patienten gedurende een periode
van een half jaar en concludeerden dat bij patienten die binnen 8 uur na het· ongeval
methylprednisolone toegediend gekregen hadden meer neurologisch herstel is waargeno
men dan bij de patienten die naloxone, een placebo of ook methylprednisolone maar dan
pas na 8 uur toegediend hebben gekregen. De verbetering (van zowel motorische funkties
alsmede de reaktie op pijn prikkels) werd zowel na 6 weken als na 6 maanden waargeno
men. Toegegeven moet worden dat die neurologische verbetering niet direkt vertaald kon
worden in een specifieke functionele verbetering.
Een ander onderzoek waar mogelijk iets van mag worden verwacht is dat van Schwaab
[?]. Deze probeert met bepaalde stoffen 'ruimte' te scheppen in het ruggemerg om
zodoende mogelijkheden te creeren om te herstellen.

3.3 Hulpmiddelen en technieken voor het verkrijgen van functioneel herstel

Zolang er nog geen methoden gevonden zijn die de "schade" aan het menselijk lichaam
herstellen die de dwarslaesie en de daarmee gepaard gaande handicaps veroorzaken zal op
andere manieren functioneel herstel verkregen moeten worden. Er zijn tal van hulpmidde
len en technieken die de handicaps die ontstaan t.g.v. een dwarslaesie verminderen en op
die manier de patient in staat stellen beter te functioneren.

3.3.1 De rolstoel, krukken en orthesen

De rolstoel, krukken en orthesen zijn middelen die de mobiliteit van een dwarslaesie
patient aanzienlijk kunnen vergroten. Zij moeten dus zeker niet gezien worden als
afgedaan immers zij dragen weI degelijk bij tot functioneel herstel. Het zijn echter niet
altijd de meest ergonomische en kosmetisch oplossingen. Qua ontwikkelingen staan deze
middelen ook zeker niet stil. Ten eerste is er op het gebied van de ergonomie en de
kosmetica nogal wat teverbeteren immers het komt nog veel te vaak voor dat hulpmidde
len 'in de kast' belanden daarze niet gebruikersvriendelijk zijn. Ook ontwikkelingen op
het gebied van nieuwe materialen zullen bijdragen aan andere en vaak ook lichtere
modellen. De ontwikkelingen op het gebied van orthesen krijgen bovendiennog een extra
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impuls daar orthesen vaak gebruikt worden in combinatie met Functionele Elektrische
Stimulatie (PES) (zie verderop in dit rapport).

3.3.2 Functionele Elektrische Stimulatie

Functionele Elektrische Stimulatie (PES) is een vorm van elektrotherapie. Hieronder wordt
verstaan het gebruik van elektrische energie met als doel letsel en functie-stoomissen van
weefsels en organen, ten gevolge van ziekte of trauma, te behandelen. Galvani heeft in
1780 als eerste een kikkerpoot laten samentrekken m.b.v. elektrische stimulatie. Sindsdien
zijn er tal van nieuwe vormen van elektrotherapie ontwikkeld. Sinds de zestiger jaren
kwamen vormen van elektrotherapie tot ontwikkeling die voor dwarslaesie-patienten van
betekenis zijn geworden. De afgelopen 30 jaar zijn deze ontwikkelingen doorgezet en
hebben geleid tot een groot aantal toepassingen die de handicaps van dwarslaesiepatienten
kunnen verlichten en zodoende een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het funktieher
stel van deze patienten.

<> De peroneus-stimulator

De peroneus (kuitbeen spier) stimulator is gerntroduceerd door Liberson in 1961 [Liber
son, 1961]. Deze stimulator kan worden gezien als het begin van Functionele Elektrische
Stimulatie. Liberson introduceerde de peroneus stimulator als middel om patienten met een
zgn. sleep- of zwaai-voet (t.g.v. een verlamming van de voetheffers) van die sleepvoet af
te helpen. De patient krijgt een schakelaar onder de voet gemonteerd. Als de voet los komt
van de grond wordt het kontakt in de schakelaar verbroken. De stimulator zal dan stroom
gaan leveren. Deze stroom zal aan de voetheffer worden toegevoerd waardoor de voethef
fer zal samentrekken en de voet wordt geheven. Op het moment dat de zwaaifase ten
einde loopt komt de voet weer op de grond. De schakelaar maakt kontakt en zorgt ervoor
dat de stroom onderbroken wordt en de voet zich zal ontspannen. Op deze wijze zal de
peroneus stimulator bijdragen aan een natuurlijker verloop van het loopproces. Dit laat
zien dat het goed mogelijk is om met een relatief eenvoudig FES systeem al funktieverbe
tering te bewerkstelligen.
Op het Roessingh (Enschede) houdt men zich ook al vele jaren met deze stimulator bezig
[Buurke, 1988].

<> FES van de onderste extremiteiten

Was de peroneus stimulator (eigenlijk ook een FES systeem voor de onderste extremitei
ten) nog een betrekkelijke eenvoudige stimulator bij PES van de onderste extremiteiten
(strikt genomen dus: voeten en benen) is dat niet meer het geval. Het doel ervan is (naast
training van de diverse spieren) de mobiliteit van de patient te vergroten d.w.z. de patient
enigszins weer in staat te stellen zelfstandig te gaan staan, gaan zitten, "lopen" en
"traplopen". Bij deze bewegingen zijn tientallen. spiergroepen betrokken. Het is niet
eenvoudig om deze allemaal op de juiste manier te prikkelen. Dit zal domweg niet ·lukken
daar het niet bekend is wat 'de juiste' manier is. Toch is FES van de onderste extremitei
ten zeer de moeite waard. Het heeft namelijk een aantal voordelen: het is lichaam eigen
(de normale signalen van het centrale zenuwstelsel zijn ook elektrisch), het maakt gebruik
van aanwezige kracht- of energie-bronnen (de spieren) en een FES-systeem voor de
onderste extremiteiten kan veel ergonomischer of kosmetischer zijn dan b.v. een rolstoel of
een orthese. FES heeft echter ook nadelen. Zo zijn er nogal wat problemen te overwinnen
bij de ontwikkeling van goede systemen. Een van de belangrijkste is de spiervermoeidheid
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die optreedt als een spier elektrisch geprikkeld wordt. Een andere groot probleem is de
besturing: wanneer prikkel je welke spier, op welke plaats met welke stroom, frequentie,
puls-breedte, -duur en -treinlengte, zodanig dat een enigszins natuurlijke functionele
beweging ontstaat. Ook de terugkoppeling van signalen binnen zo'n besturingssysteem is
van belang. Daar komt dan nog bij dat het prikkelen van spieren over het aigemeen niet
reproduceerbaar is; de toestand van de patient nogal kan veranderen in de loop der tijd en
dat bepaalde effecten binnen .het menselijk lichaam op verschillende manieren bereikt
kunnen worden. De patient zelf speelt uiteraard ook een essentiele rol bij het weI of niet
slagen van een FES-toepassing. Training en gebruik van een FES-systeem voor de
onderste extremiteiten is namelijk erg belastend. Een succesvolle toepassing vraagt veel
inzet en doorzettingsvermogen van de patient. Strenge patient selectie moet uitwijzen of
FES wei of niet wordt toegepast. Wordt FES bij een patient toegepast, dan dient er voor
gewaakt te worden dat er geen te hoge verwachtingen worden gewekt. Immers ook m.b.v.
FES zal niet mogelijk zijn om weer te lopen als normaal.

Binnen dit vakgebied (FES van de onderste extremiteiten) zijn 3 onderzoeks-stromingen
aan te geven:

1. Externe stimulatie: bij deze FES-systemen zijn de elektroden uitwendig aangebracht.
Deze vorm van stimulatie wordt veel toegepast bij patienten met een partiele laesie en
moet hen in staat stellen om b.v. een voet beter op te tillen of een knie beter te strekken.
Groepen die zich binnen deze stroming begeven zijn die van Los Amigos (Los Angeles)
en Krajl & Bajd (Ljubljana).
2. Hybride systemen: deze systemen combineren FES met orthesen. Door de ondersteuning
van de orthesen wordt de stabiliteit van de patient aanzienlijk vergroot. Ook zijn er
aanzienlijk minder problemen met spiervermoeidheid daar het FES-systeem de patient niet
echt staande hoeft te houden en de Quadriceps dus aanzienlijk minder geprikkeld hoeft te
worden. Het gevolg is dan ook een eenvoudiger FES-systeem en vergrote stabiliteit.
Groepen binnen deze stroming: Solomonov (New Orleans), Strathclyde (Schotland) en het
Roessingh (Enschede)].
3. Germplanteerde systemen: zowel stimulatoren als opnemers zijn inwendig aangebracht
evenals een eventuele ontvanger. De besturing vindt plaats via draadloze transmissie. Het
grote voordeel van dit soort systemen is dat ze zeer esthetisch kunnen zijn en dat ze niet
elke keer 'opgedaan' hoeven te worden. Dit geldt uiteraard niet voor de implantatie
operatie zelf. Deze is vrij gecompliceerd (met name doordat er veel 'bedrading' in de
patient aangebracht moet worden) en vormt een zware belasting voor de patient. Ook hier
is dus weer een zware selectie en training van· de patient. noodzakelijk. De systemen op
zich zijn· vaak uiterst gecompliceerd (meer kanaals-stimulatie). De eerder genoemde
algemene problemen bij FES (spiervermoeidheid, stabiliteit) treden ook hier weer op.
Binnen deze stroming treffen we o.a. de groepen van Marsolais (Cleveland), Rabischong
& Pedoti (CALlES, EUREKA) en Brindley (MRC, London) aan.

Binnen aIle stromingen is men het er over eens dat het uiteindeIijk doel een implantaat zal
moeten zijn. De groepen binnen de 3 stromingen verschillen echter van mening over de te
volgen weg.

<> PES van de bovenste extremiteiten

Met FES van de bovenste extremiteiten wordt bedoeld FES van armen en handen. Op
diverse plaatsen in de wereld worden FES systemen voor de bovenste extremiteiten

- 7 -



ontwikkeld. Meestal hebben die systemen als doel: verbeteren van de handfunktie. Net als
bij FES van de onderste extremiteiten gaat het vaak om ingewikkelde bewegingen (meer
kanaals). Er is echter een belangrijk verschi!: de te leveren krachten zijn nu aanzienlijk
minder; de positionering moet. des te preciezer zijn. De eerder genoemde groep uit
Cleveland houdt zich ook bezig met de handfunktie. Zij houdt er zelfs een aparte filosofie
op na: we passen de patient (eventueel) aan het systeem aan d.w.z. indien nodig zullen
botten worden vastgezet en pezen worden verlegd op zodanige wijze dat zij het functione
Ie herstel zullen bevorderen (in ieder geval niet verhinderen). Aan het Roessingh gaat men
zich op zeer korte termijn ook bezighouden met FES van de bovenste extremiteiten.

Op dit moment is men in staat bepaalde grepen krachtiger te laten worden door prikkeling
van een of meerdere spieren in de arm. Tot op heden is men nog niet in staat geweest om
m.b.v. FES een goede handfunktie te realiseren.

<> Neurogene blaasstimulatie

Bij patienten met een hoge laesie zullen ook vegetatieve functies uitvallen waardoor de
patient bijvoorbeeld de controle over de blaas verliest In sommige gevallen lukt het de
patient om die controle dankzij intensieve training te herwinnen. Lukt dat niet dan zal dit
leiden tot incontinentie. Bij mannen kan dit dan weer relatief eenvoudig worden opgevan
geh door het aanbrengen van een condoom verbonden met een catheter. Bij vrouwen is dit
niet mogelijk.
Een oplossing is dan stimulatie van de blaas. De patient krijgt dan een neurogene blaassti
mulator gelmplanteerd. M.b.v. een uitwendig zendertje is het mogelijk deze stimulator
zodanig aan te sturen dat de blaas geledigd wordt. Dit kan dan een aantal maal ·per dag
geschieden op momenten dat de patient het nodig acht en er toe in de omstandigheden is.
Deze oplossing lijkt technisch zeer eenvoudig; chirurgisch is zij het niet. Om die reden zal
zij uitsluitend als laatste mogelijkheid worden toegepast.
Brindley [Brindley, 1986] was een van de eersten die zich met dit onderwerp bezighield.
In Nederland zitten op het Roessingh en het Radboud (Nijmegen) de deskundigen.

<> Andere vormen van FES

Bovenstaande toepassingen van FES t.b.v. dwarslaesie patienten zijn de meest bekende
echter niet de enige. Enkele andere toepassingen wi! ik hier snel de revue laten passeren.
Zo wordt FES ook gebruikt om de romp te stabiliseren. Er zijn toepassingen bekend
waarbij PES van het middenrif het ademhalen van patienten aanzienlijk kan vergemakke
Hjken. Daamaast kan FES gebruikt worden om pijn te verminderen. In bepaalde gevallen
kan ook gebruik gemaakt worden van een bijverschijnsel van PES te weten onderdrukking
van spasme. AI deze toepassingen kunnen van nut zijn bij die behandelingen van dwars
laesie patienten die gericht zijn op functioneel herstel.

3.3.3 Andere methoden om functioneel herstel te verkrijgen

<> De intrathecale Baclofenpomp

Een verschijnsel dat bij dwarslaesie patienten op kan treden is spasme. Spasme is een
pijnlijke hyperaktieve ongecontroleerde onwillekeurige samentrekking van spieren. Het is
een uiting van een zenuwbeschadiging en kan uiterst hinderlijk zijn voor de patient. Er
zijn medicamenten of therapieen om spasme te verminderen. Dit lukt echter niet altijd. In
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dat geval kan een Baclofen pomp een oplossing zijn. Deze pomp wordt germplanteerd in
de buikholte van· de patient en injecteert de juiste hoeveelheid medicament (baclofen) in
het ruggemerg. Ervaringen met deze pomp zijn positief. De gebruikte dosis medicament is
lager dan wanneer hetzelfde medicament middels slikken ingenomen moet worden.

<> Handchirurgie bij hoge laesies

Bij Functionele Elektrische Stimulatie van de bovenste extremiteiten was al vermeld dat de
groep in Cleveland operaties aan arm en hand niet uit de weg ging indien dat in combina
tie met FES het funktieherstel ten goede kwam. Handchirurgie 'an sich' is ook een middel
om functioneel herstel te bereiken. Moberg [Moberg, 1982] is een van de grote namen op
dit gebied. Moberg heeft de chirurgische techniek in direkte relatie gebracht met het
neurologische restpotentieel van de dwarslaesie patient. Ben goede samenwerking tussen
chirurg, revalidatie artsen en therapeuten is vereist maar indiendie samenwerking optimaal
is, kan bij zo'n 50 % van de patienten een betere handfunktie bereikt wordt. Het is
belangrijk om hier op te merken dat naar een normale handfunktie nooit gestreefd zal
worden. Het is zelfs zo dat de chirurgische handelingen die verricht worden dit zelfs
meestal onmogelijk maken.
In Nederland wordt o.a. in Hoensbroek het een en ander gedaan op dit gebied.

<> Hand-prothesen

In Delft (r.U., Stassen) werd in ieder geval tot zo'n 5 jaar geleden (internationaal zeer
gerenomeerd) onderzoek gedaan op het gebied van handprothesen. Men heeft daar o.a.
bekeken in hoeverre restfuncties van zenuwen benut kunnen worden voor het (be-)sturen
van hand-prothesen.

3.4 Ontwikkelingen op het gebied van trainings-apparatuur

Tot dusver zijn er uitsluitend ontwikkelingen aan bod gekomen die direct bijdragen aan
functioneel herstel van de patient. Het ging dan om hulpmiddelen (een stimulator, een
pomp) die, nadat de patient er d.m.v. training mee om heeft leren gaan, een gunstige
uitwerking kunnen hebben op het functioneren van de patient. Tijdens de trainingen zelf
worden er echter ook allerlei hulpmiddelen gebruikt. Die hulpmiddelen zijn ook onderhe
vig aan technische ontwikkelingen en ontwikkelingen op dit gebied zullen ook zeker
bijdragen aan het herstel van de patient.

Aan het Roessingh is men verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de trainings
apparatuur en de trainings-programma's binnen het CALIES-projekt.
Daartoe wordt o.a. apparatuur ontwikkeld dat bewegingen van gezonde ledematen
combineert met PES. Op deze manier wordt bereikt dat het lichaam natuurlijker op de
stimulatie reageert, immers door de beweging. van de gezonde ledematen zullen hart- en
ademhalings-frequentie omhoog gaan en zal verzuring minder snel optreden.
Er is ook een 8-kanaals (intelligente) stimulator ontwikkeld. Deze kan ondermeer gebruikt
worden om spiergroepen te trainen (aan te laten sterken). Op het apparaat is de te
stimuleren spiergroep instelbaar evenals de amplitude van de stimulatie stroom. Het is zeer
gewenst dat in de toekomst ook de frequentie, de pulsduur evenals de lengte van de
pulstrein instelbaar worden.
Ben heel ander systeem is het Myo-vision systeem. Met dit systeem (loopbaan + camera +
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EMG apparatuur) is hetmogeIijk om gelijktijdig het looppatroon van een patient te
bekijken en te registreren welke spieren aanspannen, wanneer en hoeveel.
Weer een ander systeem is de dynamometer. Hi'ermee is de spierbelasting tijdens dynami
sche belasting te meten door een combinatie van EMG-metingen en PES toe te passen.

- 10-



4 Het kosten aspect

Over de kosten van 'een gemiddeld dwarslaesiegeval' valt op het moment niet zoveel te
zeggen daar er een grote diversiteit aan dwarslaesie gevaIlen bestaat. Globaal kan gesteld
worden dat de gemiddelde patient eerst zo'n 2 a 3 weken in een ziekenhuis zal liggen a f
800,- per dag. Vervolgens zal de patient afhankelijk van de ernst van de laesie 6 a 12
maanden in een revalidatiekliniek verblijven a f 400,- per dag. Kan de patient daama naar
huis, dan zuIlen daar de nodige aanpassingen verricht en voorzieningen getroffen moeten
worden. Ben vlugge optelsom leert dat de totale kosten (gedurende het eerste jaar) al gauw
1.5 a2 ton bedragen.
Er mag dus best gezegd worden dat dwarslaesie patienten dure patienten zijn. Zij hebben
meer verpleging, medicamenten, verband etc. nodig dan andere patienten. De kosten
kunnen enigszins in de hand gehouden worden door van het begin af aan met een
adequate behandeling aan te vangen. In dat geval is de kans het grootst dat complicaties,
die in een later stadium lastig en kostbaar zijn om te herstellen, zo min mogelijk op zullen
treden.

Voor een project als CALIES zijn wat gegevens over de kosten bekend. Het project zelf is
geraamd op 25 miljoen ECU voor 4 jaar. Indien het project een goed werkend gei'mplan
teerd PES systeem op zal leveren dan zou dit voor de patient het volgende kunnen
betekenen: Nadat het systeem gei"mplanteerd is zal de patient ongeveer een jaar revalidatie
nodig hebben. De hiermee gepaard gaande kosten zijn de chirurgische kosten, kosten van
enkele weken ziekenhuis opname en een jaar revalidatie en de kosten van het systeem zelf
(geschat op zo'n f 30.000). Na dat jaar zal de patient zich redelijk kunnen redden met het
systeem. Aanpassingen in huis zijn dan nauwelijks nodig; bovendien zal de patient veel
minder behandelingen hoeven te ondergaan. WeI is het zo, dat het systeem natuurlijk weI
onderhouden zal moeten worden.

In de verantwoording is gezegd, dat M.T.A. onderzoek vaak gebruikt wordt als middel om
onderzoek op een bepaald medisch/technologies gebied te verantwoorden. Bovenstaand
kostenplaatje is echter aIles wat er n.a.v. de gesprekken over dit aspect te zeggen is. Om
een projekt (zoals b.v. het CALIES projekt) te verantwoorden is het zeker niet voldoende.
In zo'n geval moet er een veel beter inzicht in de kosten verkregen worden voordat er ook
maar enige uitspraak gedaan mag worden over het weI of niet verantwoord zijn van zo'n
projekt.
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5 Conclusies

In dit rapport zijn een aantal technologische ontwikkelingen op het gebied van dwarslae
sies besproken. Er zijn onderzoeken behandeld op het gebied van het regeneratievermogen
van het ruggemerg, ontwikkelingen op het gebied van hulpmiddelen die functioneel herstel
trachten te bereiken alsmede ontwikkelingen op het gebied van trainings-apparatuur. Het
kader waarbinnen dit rapport geplaatst moet worden is het werkcollege Medical Technolo
gy Assessment. Zoals in de verantwoording al opgemerkt is, gaat het er bij een M.T.A
studie om een indruk te krijgen van zowel medische-, technische-, kosten- en ethische- of
maatschappelijke aspecten binnen een bepaald medisch vakgebied. In dit hoofdstuk wi! ik
de conclusies dan ook per aspect bekijken.

<> Medische aspecten

De belangrijkste conclusie die a.d.h.v. dit rapport getrokken kan worden is de volgende: de
meest veelbelovende ontwikkelingen vinden op het moment nog steeds plaats op 'care not
cure' basis. Er wordt weI veel onderzoek gedaan op het gebied reparatie/-regeneratie van
het ruggemerg maar de resultaten die geboekt zijn zijn of sowieso nog twijfelachtig of in
een veel te vroeg stadium om eenduidige conclusies uit te trekken. Er zijn op dit moment
dan ook (nog) geen methoden/middelen te noemen die een dwars-laesie 'genezen'. 'cure'
is vooralsnog niet mogelijk.
Desondanks mag niet gesteld worden dat het medisch verloop van een dwarslaesie
helemaal niet bei'nvloed kan worden. Dat is zeker niet waar. Door een accurate eerste
opvang van dwarslaesie patienten door multidisciplinaire traumateams kan 'de schade'
aanzienlijk beperkt worden. Deze 'integrale aanpak' werpt zijn vruchten af en wordt dan
ook steeds meer bepleit.

<> Technische aspecten

Binnen het 'care' gebied zijn al weI bruikbare ontwikkelingen aan de gang. In dit rapport
zijn diverse technische hulpmiddelen beschreven die daadwerkelijk functieherstel bewerk
stelligen. WeI moet opgemerkt worden dat functieherstel (meestal) aIleen maar na
intensieve training te bereiken is.
Binnen de technische ontwikkelingen neemt Functionele Elektrische Stimulatie een
belangrijke plaats in. Het wordt niet aIleen toegepast t.b.v. de extremiteiten; ook vegeta
tieve functies kunnen er mee 'bestuurd' worden. Bij mijn bezoek aan het Roessingh is
gebleken dat daar zeer interessant werk wordt verricht op dit gebied. Niet aIleen op
nationaal nivo (samenwerking U.T.) maar ook in Europees verband.
'Eenvoudige' hulpmiddelen als rolstoelen, krukken en orthesen zijn ook onderhevig aan
technische ontwikkelingen. Zeker in een land als Nederland dienen deze hulpmiddelen niet
weggecijferd te worden. Als de voorzieningen voor mensen die van deze hulp-middelen
gebruik maken (toegankelijkheid openbare gebouwen, toiletten, vervoer etc.) maar goed
zijn, dan kunnen deze hulpmiddelen een geduchte concurrent vormen t.o.v. andere
middelen om de mobiliteit te vergroten.

<> /costen aspecten

Op grond van de gevoerde gesprekken kan er helaas geen uitspraak gedaan worden over
wat een dwarslaesie patient 'kost'. Een grove schatting leert, dat de kosten in het eerste
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jaar al gauw oplopen tot zo'n 2 ton. Gesteld mag worden dat dwarslaesie patienten over
het algemeen vrij dure patienten zijn.
Het feit dat dwarslaesie patienten over het algemeen jonge patienten zijn, geeft aan dat het
waarschijnlijk ook uit kosten oogpunt interessant is om op de een of andere manier
functioneel herstel bij deze mensen te bewerkstelligen. Immers dit kan leiden tot een
flinke afname van het aantal ziekenhuis-bezoeken en -opnamen gedurende een groot aantal
jaren en dus tot een flinke kostenbesparing. De hoge kosten die onderzoek en ontwikkelin
gen op het gebied van dwarslaesies met zich mee (kunnen) brengen zijn op deze manier
eventueel te verantwoorden.

<> ethische en/of maatschappelijke aspecten

Op het moment dat iemand een dwarslaesie oploopt, verandert zijn/haar leven drastisch.
Hij/zij kan dagelijkse dingen ineens niet of moeilijk meer doen. Vanaf het moment dat de
dwarslaesie onderkent wordt, zijn aIle handelingen er op gericht om zo veel mogelijk
functioneel herstel te bewerkstelligen. De weg naar dat herstel is zeer, zeer lang. Tijdens
die lange weg ondergaat die patient vele handelingen (onderzoek, therapie, training). Het is
ten allertijde belangrijk om af te wegen op die handelingen 'het allemaal weI waard zijn'.
Zo dient men zich bijvoorbeeld af te vragen of je een patient weI mag betrekken in een
onderzoek waarin bepaalde groepen met medicijnen behandeld worden, terwijl andere
groepen een placebo toegediend krijgen [Bracken, 1986]. Ook moet men telkens weer
zorgvuldig afwegen of een nieuwe therapie, andere trainingsvormen of b.v. de voorberei
ding voor F.E.S. en de daarbij komende inspanningen, hoop maar vooral ook teleurstellin
gen voor de patient op het moment dat die middelen zich aandienen niet 'te veel van het
goede' zijn.

<> Ten slotte

Technologische ontwikkelingen op het gebied van dwarslaesies zijn zeer interessant en
veelbelovend. In dit rapport is getracht een overzicht te geven van de ontwikkelingen die
er zoal aan de gang zijn binnen dit vakgebied. Dit rapport is slechts een verkenning. Een
meer omvattende M.T.A. studie zou dan ook zinvol zijn.
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Hoofdstuk 1. Het dwarslaesie-syndroom
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stmetien' salllenwerkin~ \'~n ,'en llIultidisciplinair
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door F. Somers.

Tenslotte willen WIJ. last but not kast, onze harte
lijke dank betlligcn aan aile revalid'lIlten dic zieh
ben:idwilli~ hebben bten tOIOl!;rateren, waardoor
we het ges~hrewne van dit bock praktisch konden
illustrcren,

Hoensbroek, september 1')')\
D. Ueck"l'S. M,13uck

1.1. Aigemene Inleldlng

1.1.1. Dwarslaesie in geschiedschrijving en
literatuur

Het dwarsbesiebedd is al sinds de 6'Tijze oudheid
bekl;'nd, met een opvallende gedetailleerdheid in
,\'mplOmatoloS>1e en prol-C;ose.
In een papymsrol. daterend van lo 'n 2500-3000 jaar
\"lllJr Chrisllls, gevonden in Luxor. Egypte. bekend
..:cworden onder de naam 'Edward Smith Papvnls'
c'n lOegeschreven aan de arts Jmhotep, wordt een
.lamal ziektegeschiedenissen beschreven,
In casus 3\ wordt een nauwkeurige beschrijving ge
ge\'t~n van een man met een cef\>1caJe luxatietrac
tuur. resulterend in een tetrapkgie,

"I f thou examinest a man having a disloc~tion in a
vcrtebra of his neck, sh~uldst thou lind him uncon
."ioltS of his two arms and two legs on account of it
'nd urin" drops from his member without his kno
\\'ing it. his tlesh has recieved wind. his two eyes .Ire
blood-shot, It is a dislocation of a vertebra of his
neck extending to his backbone which caused him to
be unconscious of his twO arms and his two ICb'S'
Thou shouldst say concefmng him: one having a dis
location in a vertebra of his n"ck. while hc is uncon
,eioUS of his two arms and his urine dribbles: "An
,dmem not to be treated","
')1' een goede klimsche beschrijving, waarin lOwd
je motorische en sel1S1bde nitva! gezien wordt, als
I )ok de vel!;etatleve uitval met neurol!;een blaas- en
damllijden' en het bedd nn de alltol;omc dysreth:
,ie (his tWO eyes are blood-shot), stdt hij zijn dia
:,.'nose, Hij kem de proS'l10SC en komt 01' S'Tond
hiervan tot zijn advies tot abstineren: "An ailmem
not to be treated."
~C11 andere beroemde dwarsbesiepatiem is admiraal
:'~elson :;eweest. die tijdelqs de slag van Tral:ugar
I.lk voor de overwinning door een schot in de

borsrwervdkolom getrotii.:n werd, direct L'en com
plete paraplegic had en enkde uren nadien aan in
wendige bloedingen oVt'rked. Ook hier bepaald
~ccn gaedc pro~nose.

Slech;'s bij inc~l11pkte bedden was er sprakc ,'an
een overlevin!,'Skans, lOa!s beschrewn in het Oude
Testament:

':lonathan, de lOon ,'an Saul. had een lOon -lie
"erlamd was .I,m zijn \'tJ,·t,'n, vii j,ur ond was hij
lOen de tijding over Saul l'n Jonathan uit Jizre01 bin
nenkwam, Zij 11 voedster had hem wen opgcnomen
l'n was gev)ucht. maar door haar haastige ducht was
Ilij gevallen l'n kreupd gl'\\'onkn, Hij hl'ette Mcti
boscth". (2 Samu01 -1:4)

Mocht iemand met cen dwarslaesie a! overlevcn, (bn
werd hem nagenoeg een nomlaal bestaan ol1tzegd.
D,H. bwrence schreef het boek Lilly Clt<ltrcr/c)':'
LJI'cr. De echtgenoot van Lady Chatterley, Cliftord
Chatterley, keert uit de Ecrste Werddoorlog temg
met een paraplegic:

"With the 10wL'r half of his body, trom the hips
down. paralysed for cver",
Clifford Chatterley is niet meer in staat tot tederheid
en passie en zijn' vrouw moct dit in L'CI1 buiten
cchtdijke rdatie zoeken. Dit boek heeti: het d\vars
bcsiebedd jarenl.mg negatief medcbepaald en zelJS
in de literanmr aanleiding S'CS'Cven tot het Chatterle\'
svndroom, "An ailmel1t not to be treated".
Gl;'durende duizenden jaren werd het syndroom
\'an de ruggemer~beschadis>1ng .us ol1\'en~nigbaar

met het kven beschouwd. CompliCIties werden als
onvermijdbaar ~ezien l'n ZL'lts ~ek~>1tinl<:L'rd door IT

cen wetenschappelijke onderb'Tond .1an te ge\'en.
zoals de neurogene laetor bij het ontstaan \'an decu
bitus.
De pati<"mL'n overleden binncn L'nkelc wckcn of iets
l.mgere tijd a.m:
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- ,tlgel1l'd \'<:r\";]1 t<:n ;':<:\'l)lge \':tIl d<:cubitus;
- niertlllll'ti<:stoorniss<:n, samenh:\IIgend m<:r her

prim:ur n<:urog<:n<: blaaslijd<:n of s<:cund:lIr tl:n
ge\'olg<: \";\11 ,1I1l\'loidosis op basis van de decubi
tus.

Van JI)OI) voor Chrisms tot b(jna 201J() na Christus
blijven de owrlevin6'Scijtcrs globaal g<:!ijk. Llinnen
rwee jaar waren nagenoeg aile pati<:nt<:n mer een r<:
rraple6rie overleden. Voor de pati<:l1ten mer een pa
raplegie (indusief Iage <:n incompletc Lu:sies)
bedroeg dir aantal 4( )_()()'~{,.

Voor de tmale populJrie bedro<:g de morralireir
meesral binnen drie maanden hO'Y" L'n na rwee par
zdts ~(J%.

Na de Tweede Werddoorlog treedt <:r een speeta
cubire Llaling in deze morralireir op,

1.1.2. Uitgangspunten van e'en gerichte
behandeling

In febntari I 'J-t-t werd als voorbereiding op de geal
lieerde landing in Normandie een gespecialiseerd
dwarslaesiecemnun in Stoke-Mandeville, Avlesburv,
Engeland. geopend onder de bezielende leiding v;n
Sir Ludwig Gurrmann. een joodse neurochintrg die
in 1939 vanuir Duirsland llJar Engeland gevluchr was.
[n de Verenigde Staren van Amerib onrstonden
eveneens gespecialiseerde ataelingen. waarvan mer
name genoemd moer worden de dwarslaesie-atae
ling van her Vereran Adminisrration Hospiral in
Long UL'ach. California, onder leiding van protessor
Uors.
Gutrmann en Llors bewezen tegen betel' weren in
dar er geen ruimre hoetae te blijwn bestaan voor
11et gddende detJitisme.
Ze bewezen dat bij een zeer consequente. pro
bleemgenchte behandeling de pari<:l1t mer <:en
dwarsIaesie in leven gehouden kan worden, en dan
niet aileen in de zin v;;n het kale wgeteren, maar
juisr in de berekenis van zinvol <:xisr~ren mer ,llle
sociale cOl1Sequenries vandien.
Deze eersre generarie paraplegisren heeti: bepaald
geen hero"ische reconsrruetieve behandelinl!;en ont
wikkeld. gl'en n:pararie van ntggemerg of\~orrels,
Zij maakten gebntik van de middelen en rechnie
ken die in hun tijd \'oorhanden war<:n.
DL'cubirus hkek nier neurogeen bepaald re zijn,
maar mL'r wissellig~ng re voorkol11en.
Cnmracruren \\'.lren mer ol1\'<:rnlljdbaar bij juiste
lig,..'in6'Smethodiek <:n ~eriehr<: ,1I1t1COnrraccuur
hL'handL'lin~,
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zijn nier obligatoir bU <:en juisre regularie \'an her
nt'lIfogt'ne blaaslijden.
Waar Gurrmann <:n Bors zicb ecbrer '"0oral door
onderscbeidden, was de wsrematische. problcemge
richte aanpak \'an:
- nier de wervdfraccuur.
- niec de ru~gt"nlcrs"Sbesch~H.ii~ring.

- nier de blaas,
- nier de huid.
maar van eell parienr mer <:en dwarslaesie, mer dus
wervelfraccuurprobkmariek. Iller neurolo~sche uit
val inclusief neunigeen blaaslijden, waarbij de be
handeling van her <:ne probleem mede ingt'geven
werd door de priorireiren bepaald door de .mdere
probkemsrellingen.
Dus tTacnlUrbehandeling rerwijl er revens aan de(lI!Ji·
tIIspn~tj'/I1'\"e gedaan \Vordr.
Uireindelijk is de tTaccliur na enkele maanden ge
consolideerd. maar de <:venrlleel bij deze traccu~lr
behandeling gt'provoceerde decubimsproblematiek
zal her gehele revalidarieproces mer vde maanden
verlengen en kan her toekornsrig tlll1crioneren blij
vend negariefbe"invloeden door de blijvend beperk
re huidbdasrbaarheid.
De virale problemen kllnnen in de primaire t;lse zo
bepak'nd zijn dar her I/ellr(l~('//e />/£lusliid('// atgedaan
wordt mer een verblijtscarherer, waarbij vergeren
wordr dat de lIiteindelijke overlevin!:-'5kans en her
sociaal hlllcrioneren in ;,'fore mare b<:paald worden
door een goed geregelde neurogene blaas. Ook de
latere ferrilireir wordr sterk negarief beinvloed door
de primair urolo"rische complicaries of door tourieve
lIrol06rische behandding.
C"'lraetllurbt'Slr(idiul! IS ook ofjuisr in de eersrc uren
en dagen al van belang.
De uireindelijke hall,!li/l/aie bij de patiem mer een
rerraplegie wordt sterk bepaald door de maarregelen
in de primaire tase. Daar zal gewerkr moeren \Vor
den aan een acrie\'e 'funcnehand', am her wch al
ernsrig beperkre handtlllKrieporenrieel nier verder
re redllceren,
Ook de ps)'chi,'dle l""h/Cllwiek behoorr al in de eersre
Clse <:en hoge priorirelr re krijgen en kan nier afge
Lban worden mer opmerkingen ells: "kop op" en
"hL'r komt wd goed" of "her \Vordt niers",
Uirgaande van deze tilosone IS de \'olgende opmcr
king rerechr:
WannL'er bij L't'n pari<:nr mer cen rL'ccnr opgerreden
dwarslaesie de Illlid gaaf is, de ~e\VndHen 11Ier be-

','erkr zijn. de hand c'en tlmccionele stand heett, de
:,rethratisrd ombreekr. maar ,1<: "de/l/i1'lliug insutE
,·Ii.'nr bli;kr. dan zal nicmand l110eite hebbl'n m<:r
,it: ,)pm~rking dat de prim,ure behandding mis

lukr is.
\V,lIl11eer L'en parii.'nr in eersre insranrie overleett,
InL'r L'cn srabidt' c'ircularie, een sutiici~nre ademha
ling cn cen srabide wervelko!ol11, maar mer d<:cllbi
:us, COlltracruren, atimcrionde ge\Vrichtssranden,
,,'hromsche blaasonrsrekingen mer Iage vullin6'Scapa
,'I(cir en al of nier tisrdvornling, dan kan <:n moer
,ncr <:\"L'nveel rechr gesreld wordcn dat de primaire
:,dMlldding mislukr is. ,
Van het resrporenried, war zo hard nodig was om te
kunnen funccioncrcn, is in tweede insranrie onno
dig veel verIoren gegaan mer aile blijvende conse
quentles vandiCII.

1.1.3. 'Spinal units'
l ;urrmann onrwikkdde het be6'lip 'comprehensive
llullagemem in comprehensive unirs (spinal U11lts)'.
I)IC berekent: l:l:n behanddin6'5lokarie vanaf de dag
\';11\ opname, Yanaf de straar ror de dag van omslag
lIaar Illlis. waarbij de veranrwoorddijkheid voor de
behandding benlSC bij een nllliridisciplinair team
mer lI1breng van aile noodzakelijke specialismen, dar
~ecoordillt'erdwordr door l:l:n persoon.
R.e\·alidarie diem plaats re vinden vanafher eersre uur,
-\Iken op deze wijze onrsraan er mogdijkheden
,nardoor:
- ,10: vedomvarrende (comprehensive) behandeling

kan plaats vinden;
- de <:rvaring kan omsraan waardoor in de be6rintJse

reeds die maarregden 6't'nomen kunnen worden,
die in een larert' t;1Se zo belangnjk blijkm re zijn;

- cen juisre en exacre documenrarie kan gebeuren,
\)()k van de neurologlsche srarus, waardoor tal
low-up ol1L1<:rzoek mogclijk wordr;

- nieuwe behanddingsprincipes onrwikkeld klln
ncn worden en op hun Jllisre (nier casll'isrische)
waardc gewogen kunnen worden.

I)c'ze bt'h;ndel;;16'Ssrrare6rie heett haar waarde reL,ds
1I1rgebreid bcw<:Zen <:n \'oor L'ell ;mdere behande
lin~'5\\'ljze wordr dlliddijk gewaarschuwd, geziell de
\'()lgl'l1de tommkringell:
lklibrook (voonnali~ presidenr \'an de lmemarional
\ledicll Sooer:' of Paraple6riaJ:

"The piecemeal care of spinal tracrurt's wirh para
:-:,,, is a praetic<: "mlc-mic in <:\'eJ;.' communiC\' and
~;) bc (OndClnJH..~d":

I) \Va rs lacsiere\'a Iidatie

Hams (Ediror of Paraple"."a, thL' Internatlonal Jour
nal of rhe Spinal Cord):

"Many ditil:rent speci:lliri<:s molY in practicc mean
traf-'lllenrarion 'If m:lIU"L'I11L'nr, ,lI1d parients mav be
pass<:d on trom spcciaiist co spL'clalisr and hospiral to

hospiral. soinerimes With tra"ric resulrs",
S<,derllll/ds!' ."I'W,'lie
Wij kenncn in Nedcrland geen spimlllnirs,
Primaire opname van een pan<:m mer een dwarsla
esie \~ndr alrijd pbars in <:en :llgellleen ziekenhllis.
waarna ,lthankelijk van problemariek en behande
1in6'SlilOgelijkheden overplaarsing Ilaar L'en revalida
riecL'mnnn \'olgr.
Door d<:ze C\veedeling besraat zeker her gevaar op:
'piecemeal care, lragmentarion and rragic resulrs'.
Er zijn ecbrer ook goede Ol1C\vikkelingen.
De barste jaren zljn er gespecialiseerd<: dwarslaesie
ataelingen onrsraan in een zesral revalidariecenrra in
Nederl~1I1d, die 1111 ook een bm'enrq,rionale Oands
dclige) tlmerie bebben gekregen \'oor de h06't'
dwarslaesies in de eersre t:'se van de behandeling.
(Schrijwn aan College \'oor Ziekenhllisvoorzie
ninl!;en dd. november I ')H5 door de roenmalige
sraa~ssecreraris voor Welzijn, Volksgezondheid en
Culruur. drs. J.P, van del' Revden.) Her Revalicb
riecenrntm 'HoellSbroeck' is een van deze zes cenrra
(atb, 1.1).

Door dL'ze onC\vikkding (concemrarie. ervanng.
scholing en wersing) is op de genoemde :It'dclingcn
'know-how' omsraan die nodig is \'oor de specitie
ke, probleemgerichre belundeling, indusiet' ;dle
noodzakclijke 'L'cundaire prot\·!axe. V'lor gea\':l11-
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,·c,'rdc dia~no,tick C11 hi~h illtcnsivc em: olltbrckcn
,'chtl'r dc kl'llIJis, dc l1liddck11 en het personee/.
Tussen de ~l'speei"lise"rtk dwarslaesie-ataelin~en is
eell duiddijke \;lIllel1\\'erkill!,: olltstaan. die onder
andere !,:estalte heeti: ;,;ekregen in de Werkgroep
Dwarslaeslebehandelin~Nederland (WDN, secretaris
drs, H,H.J. van As. revalidatie-arts. R,evalidaticcen
mUll Amsteniull),
Mede ingege\'CI1 door de ol1twikkeling \'an het DIS

project (Dwarslaesie Intl.)rmatie Systeem. onder
andere gedrag,'n door de Vercniging \'an Rcvalida
ticcentra in Nederland) is ,'en intensie\'e uitwissding
van gegevens olltstaan. zowe! illtradisciplinair als in
terdisciplinair \'oor ,l11e bij het revalidatieproces be
trokken hulpvcrleners,
Vanuit de gcspecialiseerde dwarslaesic-atCidimrcn
zou verdcr inhoud g,'gevcn moetcn worden ;lan 'her
denk- en wcrkm~d~l 't\.U1ctionde spmal units'.
tlmcrioncle dwarslaesicbehanddingseenheden. die
dc bchandelingsmogelijkheden van het al!!;cmecn
ziekenhuis en het revalidaric-cenmull combineren.
In de all!c",{'IIC ::;c/.:m!lI,iz{'// zal de kennis en ervarin"
aanwezig moetcn zijn om de eerste opvang, bepaald
door dia6'110stiek en intensie\'e zorg, re kunnen
geven. Die eeme opvang moet mereen geplaatst
worden in het kader van de totale dwarslaesiebe
hal1dding.
Slechts in een klein aantal 6'Totere ziekellhuizen is
door din:cte samel1\vt'rking van de re\'alidatie-arts
en andere specialisten in het berretfende ziekenhllis
en de gespecialiseerde atCleling van een revalidatie
cenrrum deze specitieke, probleemgerichte know
how tc ol1twikkelen. Dit heeti: vef!:,'Jandc
consequenties voor her opnamebdeid en de verdere
or!!;allisarie.
Het rcvalidariccclltn"" zal over een gespecialiseerde
dwarslaesle-atading moeten beschikken. bemal1d
door een dwarslaesiebehalldelteam.
13inllen deze tuncrionde spinal unit vindt de eerste
diat,'llostiek en behandcling plaats 111 het algemeen
ziekenhllis. in nauw overlt:g russen primaire beh;m
delaar. medebehandeknd n:validatie-arrs in het zie
kenhuis en dwarslaesi"behanddtealll van het
re\'alidatiec,'ntntm,
Zodra de \'itale toestand gestabiliseerd is (meestal na
1-2 wekl'll) kan de patl<:l1t overgeplaatst worden
naar de dwarslaesie-atckling van het revalidatiecen
tnan. waar de inbreng \';111 de primaire behanddaar
,lIs COllsll knt/mL'Lkbdl;mddaar "ecominueL'fd
wonk '"
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ZL'er goede werkatspnken ,'n s;anel1\vcrking in en
tussen ziekenhllis c'n ,'enmllll ziin noodzakdijk,
Sledm een bep,'rkt aanul revalidatiecentra (reeds
erkend in hun bovenrl'\.,riona]e h1l1criei zaJ in nauwe
samenwerking met ,'e~ zeer beperkt :lama] zieken
Imiz,'n aall zo'n tl1l1ctionek spinaillnit vonll en in
IlOud kunnen geven.
Dit concept zal organisatorisch \Tle problemen ge
\'en en sleclm' op inhouddijke S'Tonden ;llgedwon
gen kunnen worden.
De uitwerking en rcaliscring van dit concept is ech
ter de \'oorwa:lrde om tot een veramwoorde behan
deling te komen. geLbchrig Jan de uitspraak
geClteerd naar Sir R.eginald \Vatson-Jones:

"Patients with paraple~'la SllOllld be treated cither
superlatively well or not at ,III",

1.1,4. Het dwarslaesiebehandelteam
De modeme revalidatie is slechts mogdijk binllen
het kader van een hmctionde werkgroep: het team.
Dit team is samengestdd uit cell re\'alicbtie-:1rrs,
verpleegkundigen, h'siotherapeuten, .:rgotherapeu
ten, een psycholoog, een m:latschappelijk werker en
een secretaresse. Overleg met il1Strument11ukcr,
orrhopedisch schoenmak~r. ad.lptatietechnicus en
onderwijsadviseur moet tot de mogelijkheden
behoren. Zo ook pastoraal werk. Nauwe samen
werking bestaat met de primaire bdundelaars. con
sulenren en exrramurale instanties, De centrale plaats
wordt ingenomen door de patient cn zijn sociate
contexr. Actievc invulling van dit ]aatsre is \'oor de
patient vaak een gdeiddUk proces,
Als we over teambehande!ing praten gebeurr dit
vaak met een vanzeltsprekendheid waanllee voorbij
gegaan wordt aan de bijzondere eisen die aan een
dergelijke werkgroep gesteld worden. Te vaak
wordt een team gezien als een t,'Toep met een van
zdfsprekl'l1de stnlcmur. een vanzdtsprekellde hier
archie l'n een vanzeltsprekende taakverdeling.
VoorbU gegaan wordt aan het ti:it dat een team een
dvnamisch gebeuren is. waarin een ieder 01' basis
van eigen kwaliteit en eigen competcntle, maar zich
bewust \'an zijn athankdijkheid van de 1l1breng van
de anderen, zijn deelbiJdrage leverr aan dc totale be
IJandeling van de patient. IJersoonJijke l'l1 vaktech
nische kwaliteiten zijn c'en voorwaarde tot cen
ad,'quate inbreng. bepalend is echter hoe \'anuit
deze competelltie omgegaan wordt met de inbreng
\'an andercn, indusief de patient. '
De opbouw van cen dergdijk team duurt jarl'l1.

:ninstens 3-5 jur. zo vce! tlld \'1':1;\\.,'1: het om mee te
',r"n spden i;l het zo ti-a;lI ~clwell;de. maar zo \'aak
:Illsbruikte bef,'Tip illlt'fdi,',i!,iill<lirc .'dlIlCIIII'erkilll!,
~;t ('t'n LllH.!:ere '<ullt.:'I1\\"(:'rking lireigt \,.'chtt:r \\'l-CT

,'en ,lIldcr g~vaar. Het team w~rdt n;t een illstituut,
,,·;\ar geen vragen Ineer z~i n. maar ;l11een zekerhe
,kn. waar het ge\'aar ol1tSta,lt \';1n stagneren. \'l'f

kcerd ont\Vlkkeien of zelts mislukkc'n, '
Scholing. kritischc evaluatie \',111 bestaande behande
:im:en en ont\vikkelin!!; \';111 niel1\v,' behanddprinci
:'es lJieden mogelijkhL'den LlIn dcze wrstarring
"',.'~l'n t~ gJan.

1,1,5, De methode van revalidatie
I)~ d/r,uicl'{, .c.:cI1ccsJ.:tII'de is in t~'ite :-,tt'eds lIitg:t'~a~ul

\'an het diat,'Tam:

L'riologie ~ f';lthologie ~ wrschijn.selen

De ''f\'aring kerr dat L'I' bij ru;:gemerf,"Sbeschadif,ring
,i"elm zelden sprake zal zijn \"Ill heNd.
\Is de beschadig1l1g met te "en,'zl'n is. ondanks alle
,~ea\';U1ceerde diat,'llOstiek en therapeutischl: nUltre
:!den, blijti: cr een mens over met een blijvl:nde
rlll1ctiestoomis.
In de '"'I'alid.lIic~CIICCS/.:lll1dc wordt \'oor de behande
ling v;1I1 panellten met zulke tlmcriestoomissen bet
sllH-model als uitgangspullt "enOlllen (Stoomis 
lJeperking - Handicap).
f)cli,liric,ti"raic.,t(l'1I'ltis (inlpaimlentl
Ec'n ti,1I1cril:stoornis is dk vcrlies of dke aliume van
,'cn stmctllur of tlmctie. ,111atonllSCh, ~'siolof,risch 01
I'svchisch. en wordt vooral gekarakteriseerd door
,'en ,lbnorlllak tl1l1ctie oleL'n abnOnll:l'11 mechanis
me van het lichaam.
I)e tltncciestoomis speelt ztch dus \'ooral af op het
lliveau \'an de organen.
lIlijvcnde tl1l1cciestoOlllissen \'eroorzaken verande
nn;:en in Ilet tl1l1ctioneren v.1n dc betrokkenen en
:,i.:en tot beperk.ingl:n.
f)ct/llitic bcp('r/.:ilr~(,11 (,lisabilitv)
E,'n beperking kan worden omschr,'ven ;l1s e1kL'
\·ermindering of .1hvezigheid nn de vaardigheid om
.iCtlVlteit uit te voeren op de manier en in het be
",'Ik ,lie nonnaal mOL'ten worden geacht voor 111en
,,'n V.1n gdijke keftijd. sekse en cultuur.
Hct IS elus een proces "'aarin de tltncciestoomis zich
·""raluit in het dag:dijk"> kven.
\ let deze lx'perking bL'gel'tC de l11ens zich in de
il.1;!t<chappij en ervaan dan zijn handicap;

Dwa rs 1,Iesierevalilbtie

Dcl;lIltic Irmldicltl'
Een handicap wordt gaiL'n ,tis de naddige pmitie.
resulterend uit cen tllllcciestoorllls ,'I'uit een beper
king. waardoor de \'ervlllJing vao ,ie nonnale 1'01
van het b"treffende indi\'ldu geremd, beperkt or'
\'enninderd wordt.
De handicap is een \\'cergave \';111 de wei.lle
integratlestoorms. ohvel veroorzaakt door dL' beper
king van I)et individu. ohwl door maatschappdijke
discriminenng en/of hindemissen,
De handicap wordt dus voor een t,'Toot gededte be
paald door de wijze waarop de samenkving 01' de
beperking van de betro kkene reagel'l't.
Deze bC6'Tippen; stoornis, lx'perking en handicap.
vonnen de basis voor de revalidaticgenel'skllndc.
l3lijvende tl1l1ctiesCOolllissen leiden tot v,'r;lI1dering
in 111,t h1l1ctioneren van de betrokkcnc als l11ens ttls:
sen de l11L'nsen.
Op basis van deze !:!:e!:!:e\TI1S kunnen we het \'olgen
de diab'Tal11 maken:

etiologie

!
pathologie

!
functiestoornissen

•
i diagnostiek

-1
langdurige of blijvende
functiestoornissen

1
beperkingen in het
functioneren

1
handicap, maatschap
pelijk aspect van de
beperking

Het hallteren van dit ,~cl'(l/~CII",,'dd stelt eerl aanu]
"isen:
- herkL'nning van de tl1l1cciestQornis cn de daaraan

t,'n f,'Tondslag Jiggende ziekte of at\\'ijking;
- bepaJing van de prot,'llOSe \'an de tllJ)ct1estoornis;
- venalen van de blijvende tl1l1etiestoornis in de

beperking;
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1.2.2, Uitgebreldheid
Voor de uirgebreldheid I'an de besie zijn t\l'ee t:tc

roren bepalend:
- de 11006'1:e;
_ hc,t al otnier compleet zijn \'all de besie,

D" III)'~<;'(,
Het dwarslaesiebedd wordt bepaald door de mv
dumb~schadiging en mer door het \V~rvelkolom

letsel. l3ij de volwassel1t~ corresponderen de l1.1ggt'
llIer~segJl1enten nier meer met het wC'r\'ellichaam
(atb,I,2),

in de ,acrak set-'111enten de ,el1Sibilitelt partied intJct

blijkt te zijn.
I'l:\!t'lluicl'(' ~'hl(l""I."~'t'l1

Door de IlIwlUllIbeschadi¢ng ,1I1tsta,1l1 el11srig<:
sroornissen in hbas- en darn'Ih.I;lcrie. seksl1de tllll~
ties. circl1btierc;,'1.llatie. 'idelllhaling. \'aarronus en
themlorq,'1I1arie.
In hoot'dsruk .3 zal hierop teruggekomen worden.

(Ln.

:\anraking, pijn. koude en wanme worden nier
'.\',urgenomen. Dc intollnarie ov~r houding en be
'.\'l't.,'1ng onrbreekt. Deze sensibilireitssroornis is een
,,'I:m~:njke t:lCtor in de handicap c'n mag bepaald
:1c't lJnderschat worden. Te bnl!; besraande, maar

I liet I\'aar"enomen druk "edt 'hllldbeschadiL.'1ng.
~ ;:, ....

'1"~ l11~de geprovoceerd door de gesroorde \'asore-
,,·ularie.
'1-1 llldbeschadiging heeti: vedal \'ergaande conse
,!uenties Vaal' rolstodbdastbaarheid. dns \'oor het
"i,lgdiiks tlmcrioneren,
( ):,k ~1sychisch is deze sensibiliteltsuit\'a! \'aak moei
,'f; te \'erwaken: een mei~e m~t een C3-bc'sle be-

::l1ltt zich als een levend hoOt<.1 en een jongen Illet
.11 p,lraplegie reageerr psychorisch bij de eersr~ 1'01

't,'c!mobilisatie omdat hij l11eent te zwel'en,
\. kr lIame ook 01' het gebied van Illnmiteir c'n ,ek
,u,liitelr. waar t.l.sr- en hOl1dinb'\g~\'od zo bebnS'Tlik
iIin, is dir verlies sterk bepalend \'Oor de mate \',m

\1I1dicap.
;1111t ill dit Kader is exacr onderzoek naar her ,li ot
, ::l'r colllpket zijn \'an de sensibilirelrSl1lt\'a! I'an her

"uotste belang, V,uk blijkt bij een lJ\'engens ,'Olll
"l'te UIt\',11 een sacrale nitsparing te bestaan, \\'a.Jrbl.!

','c'-inl'ioed worden, I)it rC'lIltec'rt in een ,'erLul1
':llng, ma'lr evenec'ns valt ,it' lI1hiberende lI1doed op
:" :pild<: I'etlexen weg. I\'aardoor Il\'perret],:xie.

",:tilO!0t-rische retkwn l'n verholl~de spi<:rspanllll1>;
. q1tSLun.

: )l'Zl' ,'onn van verbmming is bekend onder de

:\;\,1111 'I/p)'cr"/<"," /1f/ll'ol/lc,i"I/',
111 iler t\\'eede :;el'al. de slapp~ \'l~rbnu1l..in~. \I'ardt
,ie ettecror event'ens nier berelkr. maar IIU is de re
:iexboog in een \'an zijn ollderdden b~schadigd,

:let ,lis gevolg een aret1l'xie en aronie,
'c'ze "I'c'ede varnI is bekend onder de lIaam '/,II/\T

/{lll'" lIf.'ltfllll lesltm'.
Icr Illoet rekl'llin~ gehoudl'll worden met her tl-it
"bt 111 de t:tse direcr na het onge\'al <prake is \'all ,'C'n
'l'lI1ak shock. waarblj ~~en enkde retlexaCtl\'lreir
,',III\\'l'zig is, Pas lIa'dcze t:tsc is boVt'ngenoemde ill

,!dillg re maken.
<"/1si/>"lr 1/;11'.11

: )"or de onderbreking in de contillu'ireir van de op
::lc:ende srn1Ctllr~n worden de 01' zich wd door de
':l:l'ptoren opgenomen sensibek prikkds lIiet lI,wr
., )rrlcaal voortgdeid. dus niet bewusr waargl'no
111<:11, Onder her niveau \'an de dwarslaesie bestaar
,'en I'oiledige uirl'al voor 'lHe semibele k"'alirei-

D~fi"iri(' d"',II:,I,I(',ir
E~n dwarslaesie kan gedetinieerd worden :IIs <;'t'n
besdlJdiging \'an het "'1.\ggemerg ,,'n/ot de in her
wer\'dkallaal verlopende zenllwwnrrds, re,ulterend
in een continu'jteitsonderbrekin~\'au de op,rijgende
en atd11ende srnlCtlIr~n,

1.2,1, Symptomatologie
Een dcrgdijke beschadi!,ring van her I1.lggemcrg, L'en
dergdijke onderbreking. zal zich manitl-'reren in de
trias:
- motorische uitval:
- sensibele uit\'al:
- \'egetarieVl' stoornlssen,
,\ (,'rori,,.It(' "irl'<1l
D~ actieVl'. willekelJl;~e motoriek wordr \upraspi
n.lal in~dL'id. El'n impuls \'erloopt \'ia ,It(Jalende.
mocori'che wsremen '1m \'ia de moronsche \'001'

hoomcd en ~leritere zeuuw de eftl-cwr IdL' spier) te
bereikeu,
l3ij ollderbrekill~ "all dcze .1tlblende \I'stemen
worth de spier lIier berc'ikt: er IX'staar cell \'edam
millg distaal \'.In de lacsidloogte,
Hierbij moct ,'en nnderscheid gemaakr wordl'l1 rus
sell de spasrische ,'II de ,Lippe wrbmmll1g, In her
l'ersre ~e\':ll is lie ,pin,11e rl'tkxboog disr,l,11 \';111 de
laes\l' wei intact. ma,lr bu deze sllpr,lsplll,lal ni,'r

1.2. SpeciEile inleiding

.'i,I"",,i,<d, IS). ,It\\'ijkingell ill krachr. ,ellSihiliteit.
coiirdinatie. <pier[onlls, «l·WI;chtstlIllCtie. <c,ltIek ,'n
n.:gl·tatil.:\"l'ttillcrie.
,~,'lIl'irl'irl'll 1"1" It('r d,,~diib lel'l'Il 1:\). ~1robleml'n mc't
l'rell. \\'aSSl'l1. kkden. sraan, !Opl'll. !,er,oonl~ike hv
sril1ue. ,1I11hlllantie biullellshllis ell hantereu \'an
!llIlplllldddeu,
.\[,,,u,dlill'l'diil.: (M), her zich \'l'rplaarsc'u blliteu. hL'r
n-mchreu \';In arheld, het wOllen. h<:t onderhollden
\'an de lIorma!e rOI\'elYlIlling l'n her creariL'f bCZlg
ZljU,
f'.<)'cltiscli (I'\. ~es[Oord hewlIstzijll, intelli~elltil'. ge
hcugen. dCllken en g;edra~.

C,""",",ic,lfIc( (C), gestoorde spraak, taaJ. hor<:11 ell
Zl<:n.
Zo komr m~u tot lJe sAMPe-alla!vse. waanl1l'e e~n

\I'sremarische aualvse <:n diagnostiek pLurs\'illdt bin
IIL'n her stoonus-. beperkinS'\- l'n h:mdic,lpmo,kl en
waanncc een S\'stematlsch revaJid,lUeplan wordt 01'
gesteld,

Hoe \'c'r!oopr een dergc!ijke allalvse ill het re\'aJid,l
tiemodc!?
llan~'111a hedi: baanbrekend \\uk \'c'mcht ill zijn
,lIlah',<: \"1Il her re\'alidariegeneesknlldig handden.
zoal~ ook \'er\l'oord in zijn 'tJoek: l~el,.llid."i('~.;c,,('(',
('"".I", 1JI;',III,d"I'~~II' .-" I'r,ll.:ri,dl(, "ifl'"eli,,~ (I 'YX'Y) ,
Rekc'nlll~ hOlldend mc'r ,Ie- I<:IDH (1Ilterna[Joml
Ci.Jssitication ot' IIIlpa1l1llt'Ilt, l)1Sabilit\, md Halldi
,',II') k, 'Il\t IHi [Ot "l'n \'i.iri:al ,l.lnd,lChrsg~bielkll:

- ,lIHiciperCIl "'IlIUlt de bl'pcrkill~ ,'p ,k maat-
'l'happdijkc cOlIsl'qul'mit's hier\';lll,

})c ht.'rkL'llllill~ \'~111 l.{..... rtl~gLl1ll'r~~bc~(hadi~tng zal
biJ ,'en ~'ati0m ,lie de ,'olbii~c '\'m!,tol11awlo¢c
\'ertoont l'lI blj heWUStZljll IS, "\'l'r het al~ctlleen

«een S'1"()[C l'roblel11en ,)plen~ren, Dit IJ1 te~enstd

lin~ tor dia~nostiek 01' lic- pints \';In het oll~e\'al. bij
b~wustdoze patil'ntl'l1 ot b~i discreer besrinnellde
S\'l11ptolllarologie,
De progJlllse \'an de tllllCtleSroornissell zaJ IIkt ,lJrijd
eenduidi~ te Irellen Zljll. zeker lIi~r bij incol11pk'te
laesies of bij pro- "l re~'1"esSit'\'l' rug:gcl11er~'\patholo

S'1~. Grorl' zor~'\'lddighl'ld hierbij is \'t'reisr.
Van cmciaal bebng \'oor h~r re\'alid,lrieprocl's IS de
\'erta'llslag \"10 de tllllniesrool1lis Il,ur de b~p~rking,

Uir~aande \'all de tllllnieswornis zal de beperkin~

c'en omschre\'t~n ~'1"o()[heid dienen te zijll. zOllder
dat l'r steeds een direcre wertllarighc'id ntSlt'1l ,Jeze
t\vec' aall te ronen zal zljn,
Reeds in het c'erste uur zal l11ell bij de patient tllcr
t'en !l;llswern~lfracrulit de haalbare t'll dus pt'rs~ te
bereikell handh.l11crie \'Oor og~n l110etell hebben,
Aileen dan is het l110gelijk 0111 dir~ct di~ 111,1,lrrq.~e

len te lIemen waamlee 01' termijn de ll1axllllale
restti.lllcrie bereikt wordt. '
Weinigen zuilen zich realiseren dat cell k1eine
e:o.1:ensiebeperkillg in de l'Uebogen qn een patient
met een c~rvicale dwarslaesie mer olltbrekende tri
cepstunctie de latert~ rranster roJstoel-bed ()1l1110~e

lijk maakt en daamll.~e de zeltsrandigheid zeer sterk
reduceert,
Het amiciperen l'Jl1uit de beperkill~ 01' de maat
schappc!ijke consequenties. de handicap dm. is een
van de moeilijkste opgaven in el'l1 re\'aiidarieproces,
maar ook ':':n I'an de I11cest cruciale, omdar dir her
uitcilldelijk tllllctiollercn van de paril'lIt bepaalr.
Consl'quent werken bin lien dit modc! \'an sroornis.
beperkillg ell handicap is een ,Ibsolurc morwaarde
om tot her 1I00dzakelijke 'col11prd1ellSive l11ana~e

ll1ent' re komen,
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Voor een juiste bepaling van de segmentale Llesie
hoogte is het beJangrijk om deze discrepantie in de
gaten te houden.
Bij een beschadiging in het cervicale mye!um en het
eerste thoracaJe se6'l11ent (imrinsieke handmuscula
nlUr) is er sprake van een stoornis van alle vier de
ledematen. dit noemen we een retrap/eRie.
Bij een beschadiging onder het niveau Th 1 is er
sprake van een swomis in romp en ondersre extre
miteiten. dit noemen we een parap/ei!ie.
Bij fracturen ter hoob'!e van werve! LIen lager is er
in tcite geen sprake van een mye1umletsd. maar van
een beschadi!,ring van conus en cauda (cauda equi
na), resulterend in een paraplegic van het lower
motor neuron type,

Her a/"(lficr ("ll/p/cfr ::Ii" pall .Ie dll!llrs/'lcsie
13ij een complete dwarslaesie bestaat er een \'oBedi
ge conrinu'iteltSonderbreking in de gc1eidingshlJ1etie
\'an het 1l.1l.("enll+g' zowe! \'oor impulsen van cen-
traalnaar p~riteer ;l~ omgekeerd, '
13~i een incomplete Iaesie is deze gc1eidin~'Sfunetic
nog p.miec! a.1nwezig, wa.1rbij deze incompleetheid
L'en \\'einig gl'kwamitlceerd begrip is, varii'rend van
hijna geen tot bijna \'olledige llltvai. Naderc om
sdmjving \'an dk onderded \',m de wmptomatolo
,..'ischl' [lias is noodzakdijk om dit begnp werkbaar
te makL'n, _~/"('fldil/I! J .3.: f)enllllft1II/CII. COir: (J~(J"'r'c"ditl", .\"t'/lft1i<'I!/t':

/)1',).1'. S,h.,dt', f 'ir~, Dt' Tiidnf""Hl. /'18,:, p, 1':~.1':5,

,;---~ -~.. I,,: (,1 _

~

ja,lr I,verkcer cn bednjt) L'n \'L'I'\'olgens nog c'l'n b~i

;:;-,,1) j,lar (hutsongevaUtnl.
Een specia'll woord \'raaL,'! de meel'\'oudig gerrau
llIariseerde patii'm. meestal sl,lchrorter van een \'er
keersongeval. Hoe ,,'Toter het ,Jamal diagnoses rL'n
"e\'ol"e"\'an htt ong~val. cies te l.,'Toter is de bns op
her o~lopen van l'e~1 wet\'elti·ac;uur. NaLlwkeutige,
s\'stematische dial,'11ostiek naar \\'er\'dkolomlttsc! L'n
(~irelgende) ruggcmergsbeschadisring is essenried
lIlaar ook j uist uitcrst moellijk,
Naast de rraumatische' IIIvdumbeschadiging zijn
vcIe andere oorzaken tC onderkennen:
- ,1'1Il"eboren, zoals de spina birida lIlet llIenlllgo

kCl; of meningomycIokde:
- inteerieLls vet\vorven. zowe! baereried ,lis viraal.

lOals mveliris transversa ot'spondditis:
- neop!as;ische processen (tullloren) \'an her rug

gemerg. de ruggemergsdiezen en de wl.'t\'l'lko
10m, zowd primair of als metastase:

- \'asculairc at\vljkingen. zoals an~riotnen. bloedin
gen. rrombose tn embolic:

- degeneratlevc at\vijkingen. zoals discusprolaps en
spondvlosis detomuns:

- idiopathisch: mu1tipll.' sderose, svringolll\'Clie:
- iatrogeen: zoals na diagnostiek, besrraling en chi-
rurgi~che ingrepen.

1.2.5, Incidentie
De incidenrie wordt gtdetinieerd als het .1amal
nieuwe patiemen mer een Il.1ggemer!,>-;beschadil,ring
in Nederland per miljoen inwoners per jaar,
Mer de bestaande rcgisrratie. zoals in Nederland uit
gevoerd. zijn hier ge~n exacte cijters over re \'Crktij
aen
Van' Asbeck (19R7) komt in zijn proetschrifr F/IIw;,)·
lIerell 111('1 cm ptlmp/,.~ie tot dt \'olgl.'nde uitspraak:
"Hoewel de imemationaJe cijtcrs lIlet L'nige \'001'
zichtigheid ge'interprcreerd lIIoeren worden. kan
men srellen dat in een geYndusmaliscerde lIIaat
schappij 14.4 rot 33.2 nieuwe pa,tii'nren I11tt blij
\'endc dwarslaesie per jaar. perllliljoen inwoners

'onrstaan, die de acute t:lse OVL·rleven.
Voor Nederland komt dit nl'er op 2011-465 nieuwe
patii.:nrcn mer een blijvencle dwarsbl.'sic per j,lar",
De Wi. Srichring Int(mnariecelltrttm \'oor de Gc
zondheidszorg k<;mt in de hrochure Zic/.:rCII III l'celd,
il/t;'f/I/tltic 1'1'('1' dc I'a/c('//<I,. Ilfc,h:",ilc ::"r~ "Ii IIr,llII/wr;·
S,:"C} dll'l1I:</,1('sics ror de \'olgende ciirers: III IlJHi
werdL'n 37:; patii.:men in dc' NederL;ndse ..1l'adenll
'cbe en .t1gemene ziL'kenhuizen npgtllomtn in \'c'r-

, kt IS 1I00dzJkl:liik llm ,)"k Lie' I.l,lg sacrak segmen
:'11 :,:etidlt re o't1CkrZoL'kL'1I <)1;1 'L'ell lntspraak re

',lllll;I.'U dOl.'n 'l\'c'r ,lc "I <"r' nil'r cOlllplete sensibele
.lit\'.tl, EH'nl.'l'US IS c'cn gl.'nchr ondazotk \'an de ar
:neu I.'U handell noodzakdijk "md,lr, \vallneer men
etch rot dL' romp lOU beperken, cr \'erwaning zou
~lIllnen onrstaan bij de owrgang C-l-Th2,
i)ill~lhl~'t'

, )p '.,-ond van dir mototist'h en sensibel onderzoek
, ilL~ mogelijk Ct'n Juiste diagnose op te >rellen: bij-
,",rbl.'e1d:

- !11, biceps brachii: (C3) krat'ht 3:
~ Ill. cxtensor carpi radialis: (CC,) kncht 3-4:
-,Ill. rriceps brachii: (Ci) kracht 11,
I )1,1'-.'1ll"l.': terraplcgit. 1II0to,iscb incomplett C3.
"\I1;pIcL,t CCI, '
\V,llIneL'r bij deze patii.'nc dt sc'nsibiliteit m se!,.'11lent
U, L'Il distaal hiet\'an doorgaand incol11plcet is uir
:e\',dlcn, wordr de benanung: senstbel doorgaand
': IL'()lIIplcL'r C3,
\b ,Iezt beschadimng \'an het lIIVdUIll bemst op
,','Il luxatietracn1U~ (:3/(, kan c't'n orrhopedischt
,.il.l~tH)Se toegt'voe~d \vorden.
111 tOto:

l~raunl3tische tetraplegit, motorisch incompleet C3.
':llltlpicet C6. semibel doorgaand incol11pleet C3 bij
,'en Iuxatietractllur C3/6 dd.. , ,
III deze diaS'11ose is de neurologische ~Iirval aangege
'L'n (110" ,Ian te nIllen met de \'egetatie\'e uirval.
!c'chts it~ temlen als compleet en i~compleer). als
'"k de onderliggende tracttlurproblemariek.

\kchrs deze tonnulenng ~eeti reproducet'rbare en
',w,::dijkbare intomutie. l3enoemen van een dwars
',ICSll' enkcI naar het ossalc rrauma at' andere patho
1"L,oil' geeti geen iniomlatie over de hoo!,.'!e en de
:narc van het mycIumlctsel.

: )L'ZL' norzaken cn dt \'erdding hierin hebhen als
~L'\'()I,:: dar de patii.:ntenpopulatie \'an de dwarslaesie
:,iL'iillg gemiddcId el'n JOnge lcetiijd hl.'etr, Dc lcet~

:dS\'ndcIin" \'l'rroom de l.,'Toorste pick bij ~()-~-l

:,Ir :\'erket; L'n sporr) , cen' rweede pick bij 33-45

c,2,4, Etiologie
, ' .. meest tTequtnre oorzaak \'an een Il.Iggemeq.,'Sbe
,:l.1diL,oing is een trauma. meestal met. soms zonder
'.tT\'l'lkolompatholo!,.rie,

; )c' "orzaak is vecIa! I.'en \'erkeersongenl. \'ct\'ol
,;ellS kOlllen de sporronge\'aJ]en, dt bcdrijts- en
:1tl i"()ngev:dlen.

Reflex

bicepspeesretIex
rricepspeesreflex
quadricepspeesretIex (KPR)
achiIIespeesreflex (APR)
anaalretlex en buJbocavemosusretlex

1.2.3, Nomenclatuur
Volgens imemanOllJle ,ltspraktn wordt dt dwars
laesit benoellld lIaar het bamt incacre Illvdul11seg
ltltnt en wd voor de morotische en' sensib~le
bvalireiren,

Voor cit 11f(lf1l/';sd/,. r)11,.,.i,,~ wordt hierbij uitgegaan
van ltlonosegmenraa! gdnnerveerdt skutelspiercn
(op zich lIier sretds correct maar klinisch wei goed
hanreerbaarl, De ne\'ensraande mdding is hierbij te
gebmiken,

Rt;flexCII !,.'e\·en intonnatie over ber al of niet intacr zijn
van de rctlexboog over het berretf'ende segment:

Een dergelijke gedetailkerde beschnjving \'Crdient
de \'oorkeur boven cetl «lte~otische indeling zoals:
- 'lIbtotalc dwarslaesie:' .
- amerior L'ord S\'ndroom:
,- L'emral cord svndmom:
- Brown-Sequard wndroOIl1 erc.

Dc sCIlsibe/e kll'alilcirCII van de \'erschillende segmen
ten worden getest volgens het dem1atoomschema
(atb,I.3).

.Myelum

.segtnent

. C5
,C7
L3
51
52,3 en 4

Kenspier

nekspieren, m, trapezius pars ascen
dens
diafragma. m, deltoideus
m. biceps brachii
m. extensor carpi radialis
m. triceps brachii
m, tIexor digitorum
intrinsieke handmusculatuur
intercostaal musculatuur
buikspieren
m. iliopsoas. adducwren
m, quadriceps tcmoris
m. tibialis anterior
m, tibialis posterior en m. extensor
hallucis '

m. gastrocnemicl1s. m. soleus en
m. flexor hallucis
m, flexor digitorum
blaas en darm

Myelum
segtnent
C1-J

C~

C5
C6

'C7
C8
Thl
Th1-Th12
Th7-Ll
L2
L3

i L4
;L5

52
152,3 en-l-
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band I11l't ,'<:n dwarslaesie als IlOotCldiab'110Se, Voor
It)~K b<:dro.:;~ dit cUter 3~·t

l3U d<:ze Lwste sl(;-re~stratie g~tat het am traumati
sehe ,iwarslaesies, waarbij zowd de hoge ,us bge
dwarslaesies betrokken ZIJn, ,llsook de compkte en
incompleh: laesies,

kwantitatte\'e zin. tI1;lar ook III de zin \';111 niellwe
probleemstellill!-(eIl. wals Lie ~eriatrische dwars
bl'siepanem,

Uteratuur

Hoofdstuk 2. MUltidisciplinaire
behandelaspecten in de eerste fase

1.2,6, Prevalentie
De prevaknrie wordt gedetinierrd als het aamal
personen met een dwarslaesie die op een zeker mo
mem in Nederland lewn,
De prl'\'a1rnrie wordr bepaaJd door incidemie en k
n~ns\'erwachtil1g,

G.:zien de onduiddijkheden in de registratiecUters
zUn hier sleclm S'Tove schatringen te maken, 13.:
droegen de mortalitcitscijfers \'(ior de Tweede We
rddoorlog lO'n ~ll'y., binnen de twee jaar. na de
Twel'de Werddoorlog is hie-rin een spectacubire
verbetering opgetreden,
l:ledbrook (I 9iH) stelt dat bij een adequate behan
dding de J<lIIge paraple~';sche patiem een kvenswr
wachnng heet! van normaal minus 5 jaar en de
jonge tetraplegische patiem \'an normaal minus III
jaar.
Van As (I Y!'l9) nuanceert de in de literatuur wnnd
de cijters door te stdlen dat deze cijters geen betrek
king hebben op evemude verbeteringen. die de
laatste 5 ;i 10 jaar zeer zcker nag bereikt zUn, Even
eens toont hij \'anuit deze literatuurgegewns aan dat
de nierinsufficientle en decubitus (de killel> \'an
voor de Tweede \Verddoorlog) nauweJijks meer
bijdragen aan de huidige mortaliteit. Doodmorza
ken nu worden meer bepaald door respiratoire aan
doeningen. hart- en \'aatziekten en carcinomen.
zoals ook bij de \'erderl' popularie.
De genoemde cijters sban op de traumJnsche
dwarslaesies.
Vanzl·!tsprekend liggen de cijfers voor VJsculair be
paalde d\varsbesies en \'oor lI1etastatisch bepaalde
dwarsl.lesies beduidend anders.
Eijkenboom (19:-19) toom Jan dat voor de batste
groep patient<:n de o\'erlevin!-,'Sduur na het stellen
van de diagnose ,'001' 50% van het aamal patlemen
korter is dan :2 maanden. 15% kdi bnger dan ecn
jaar.
Met name door de \'erbeterde overievinl.,'Skans
neemt ,Ie pre\'akmie dus dlliddijk toe, also~k de
keti:ijd '(~n de dwarsbesiepatii.\mcn, Deze rocilame
heett ,ollsequcnties ,'oor de tallOW-lip \'all deze pa
ti"mencatcgorie. ((lIlseqllentles niet ,dkcn III
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As, H,H.J. \'an, L,'\'CIlS\'Cf\\',lChtillc:/morraliteit hij pa
riclltell met ,'l'll trallll1atische dw;ml.lesie, Ill: POllS, C,
(red.). H'SIStllf.\/IS rCl,.lIidllth:I.!t'Iu'l'... I.:'II,de: dl"iTl:',Jtlt'SIt'J.Jf·()4

"'Cll/tI/lrk, Revalid.1tie IllttJrlnariecentr1.lI11 (IUCI,
Hoenshro,'k. It)K'),

Asbeck. F. \"lIl. ['/I/1krit'"cn'/1 /l/er ('/'It 1',I/',II'/,:~/r, Elinkwi,lk
IIV. Utrecht. It)K7,

l3.1n~11a. B.D.. nCl'alidlwt'-.I!.I'IICl'S/...'IlIIdt'. l/iCrilt1dt1/t!l.!it' {'"

I'rl1kt;sdll' [lItl'IJai,~I.!. V.m GllrCUllt. :\SSc..'l1/ \tla;lstriclu.
It)H9,

Ucdbrook. G,IV\.. 77/t' {',til' <ll/d 1I1ll1l.1I!C1II£'//f I:' ,-pill,ll (jmf
il/i/l";es, Springer V,'r1ac:, New York, I'lS I,

Eijkenbooll1. \V,M,A.. Dc t\n,'olo!-~sche ,Iw;ml.wsiepa
tii.\m. l'ro!-'11OSe en r"\'alidarie-indiClrie, In: I\lI1S , C,
(n.'d.). 8.1.';/$(lIrs"-,, rC!'IJiidllfl(t(t'lIt't'.,;j.•'''1tdl': (/II'Ill:~·/ll("'il'pn)

I>/el/!tlfiel.., ll..,'\'alidarie IllltJrlnarien'mrull1 (RIC).

Hoensbroek. J 'JH9,

2.2. Inleiding

We' k~lm<:n in Nederl.md ~een spin;u units ,'n ,i.:
t\l[i~'llt 111..:t l'l'll n.lggt'Iller~sbeschadi~ril1~\\·ordr in
,'crste instantll' \lpgenomen in ,'cn :l1~emeen zie
kenlnlls, Wanneer de \'ita!e tlllKties gestabilisl'erd en
;:Olllkr 'intenslw-care'-nllddelen ham~erbaar z~ill.

\\'ordt ,Ic l"ltii.'m lo spoedig mogdijk o\'l'rgepbatst
",\;\1' het r~valid~ltiecClHnl111,

::1 hct zlekcnhuis diem men .111e dir~cte nuatre~den

:,' rrdi;':n \'(lOr een probleemgerichte behandding.
I)aartoe bl'hor~n naast de WI'!'; \'001' de wervdtTac
tlIttr ,'n behandelin~ \'an bijkomend.: ktsels. lOa Is
:mdere tTacturen ~n letsels \';m II1terne org:men. l'ok
Itet \,(lOrkomen \':m complicaries zo;us dccubltus ell
trombose, Het wrdst dlls spenrieke know-how om
tot e~n probleemgerichte behandding te komen
zie hoori.istuk ,)).

',h'erpbatsing naar ,'ell revalidatiecentrum \'an pa
,i0men met een \'erse dwarslaesle bij \\;e decubitlls
en comracruren \\'eI zljn olHstaall, ,,'en \'erblijtsca
[hetcr W~Tli "e~ewn en biivoorbeeld tlmctidund
ichoenen nie~ gebruikt z~~, \\'ijst op onvoldoende
kennis \'an ,,'n l'Tvarin~ met de behandding \'an pa
rlemen met een nl\'elumktscl.
( )mdat er geen spinal lInits bestaan, is een ilHensie\'e
, llllenwerking van het re\,;uidatlecemnllll met be
:,lndelaars uit ,1lgemene ziekenhuizen noodzakdijk.
','l"d\'llldi" en il1t~llSl~fcomact russcn de revalid.1tie
'rtsl'n uit:'> het r",'alidatiecemrum en bdunddende
,lrtsl'll (neurochinlrgen. orthopeden. lIrologen, plas
tisch chintrl.!;cn. revaJidatie-artscn) \'an het zi~ken

Itllis ,'n c;'lltact tussen de \·erplq,';ng en de
i\'SlOthcr;lp~lIten \'an de belde instdlingen Ie\'l'rt ,'en
:'INtleve bijdr~ge Jan de prinuire opvang en behan
!c'IIll\.!; \';111 pati"lHen nlct e,'n a,lIte dwarslaesie,
),':tl'llaast diem ,Tn acnefheleid te worden gevoerd
'Ill dwarslaesiepan0lltl'n bij \'oorkeur in een he-

perkt ,lamal ziekenhulzen op te llenK'n. w,ur in
ntiddds deze specirieke know-how bestaar. \'1<:n
krijgr lJP deze manier ,'en concemratie un kenllls
l'n ,T\';ll;ng in een kkinl'r umal zil'kenhuizen, Sa
m~l1\\'l'rking. \J\'erleg cn behanddbdeid op elk dak
\'an de bdullddillg: medisch. \"'rpkegkundig ,'n
~·sioth<:rapeunsch.worden ,hardoor "l'Il\'Olldigl·r.

2.2. Overplaatsing naar het
dwarslaesie·revalldatlecentrum

I)oor een \'roe~riidi~ (lwrle~ russcn dc pl;mairl' be
llallddaars in I;e; z;ekenhllis en Lie re\'alidane-,lrts
van het rcvalidanecl'mnml kan een ,l,!equate pbn
nin" "emaakt worden om tot een zo snd ll1o~ehik,'

ove';plaatsing \'anuit het zil'k<:nhllis naa~ 11et
revalidattecel1tnull t<: kOll1en,
Hdaas worden nog steeds Illct .Iile speciricke dW;lrs
Ltesie-brpaalde cOl11plicatil's \·el1lleden. zoals de
prakt~k van alkdag leert,
\Vanneer de pan"nt o\'et:-,,'plaatst IS naar het rl'\'ali
doltie-,entrlll11 wilen etlle disciplines zo ,ud ll10~C

lijk comact ll1et de patiem opncll1cu, Dit ~ddt op
de lbg vall 0pllame zeer zeker \'oor de \'l'rpkt...'lni.!;
en de arts l'll wanneer nodig Dok \'oor de ti..siothe
rapeut, In de direct daarop' \'ol~ende dagel'l wilell
de ergotherapeut. dl' maatschappdiik \\'l'rk(st)lT, de
psycholoo~ en de pasroraal werk(stkr een eerstc
contact met de patient leggen en tot behandding
(ergotherapie) en begeklding overgaan.

2.3. De disciplines

2.3,1. Revalidatie·arts
l3ij oVl'rplaatsing Ilaar hl't re\',didatiecemnlm \\'ordt
de panent direct medisch olllkrzocht. \\'aarblj n,\;\st
l'en lIitgl'breide :111:1 II1I1<'S L' ,'en \'olkdig liclwl1,'iijk
DI1<i<'rzoek pbats\'indt lnet hl,t :lcc,'m ,'p:
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- \'it.dc' tiillcties. zoals .1Jemlulim: ell circulatie, in
dusi<:t thor;lxtuto ell d<:ktrOC1r~!iOl..'Tat11:

- Ilc'urolo!,.'1srh ... dia~nusti ... k w;larbifd... sq,.'lllel1tale
lIivc';lubepalin~ vall de dwars1aesil' pJaatsvindt, <iit
\'oor lllolUn... k <:n sensibiliteit: ook wordt nag...
g:ull ot lk dwarsi.Jesie al of niet compleet is:

- underzoek 11.Iar de n:t:etatie\'e timeries \-;111 blaas
en d.1rm: ~

- omi!:rzoek \'an de gehele llUid:
- ronw;enollderzol'k V;1I1 de wervelkolom, zOllodi"
a;1I1g~vuld met rontgenulU6>1Sch ondl'rzoek va~
bekken ell kniei!n bij de paraplegische patii.'I1t.
\'an schouders l'n dkbogen bij de tetrapl ...~sche
patl<'nt , Dit is met Il:lIlle gericht op de vroege
dia~nostiek \'an de pai-,1rtiClllaire ost...opathie
(1'.~<.1):

- onderzoek \'an de bijkomende letsds. waarbij
met name \'an bdang is dat btj ti-acturen met be
flUlp \'an osteowl1these eell stablde odensituatie
verkregen is. Gi-psimmobilisatie en tractie 1I1aken
de totaalbehanddin~onmogdijk:

- inventarisatle \'an de stoornissen in tennell \'an
Kracht. gevoel. \'egetatieve stoornissen. eontrar
turen. belastbaarheid etc. Op geleide hiervall
zullen de bestaande stoornissen \'t:rtaald moeten
worden in de toekonmige timetionde mogelijk
hedl'n. waartoe in de eeme 6se de juiste 1I1aatre
gelen genomen moeten worden.
Deze toekomstige tll1lctiollele mogelijkheden
moeten scherp getonlluleerd worden, waartoe
veel ervaring met het reteremiebder tussen seg
mentaal laesie-niveau en het daarmee correspon
derend ti1l1ctioned niveau nodig is,

Op basis van et:n uitgebreidt: ananmese bij pati<'nt
...n sociaal nt:rwerk. waarbij de SAMI'C-.1I1alvse de lel
draad vonnt. wordt,een eerste indruk gevormd over
de psvchosociak consequenties \'an de huidige en
de toekomstige h.1I1ctionde bept:rking...n, dus de
handic.lp.
De probleemgerichte behandeling en begeleiding
op het llIveau \'an stoornis. bepcrking l'n handicap
\Taa£l el'n zeer 1l1tensie\'e llluitidiscipiinain: samen
werking. De re\'alidatle-.1rts is hiertoe de coi\r
dinator en draat:t hiervoor Lie eindwrant
woordd ij kllL'id. .

2.3,2. Verpleging
Het dod van de rev:1Jid.1tle ,'n dm ook \':111 de ver
pkegkundi~e is ht,t: _',I/I/m II/el ,Ie rCl'<1/i".II1/ ,'II ::1;11

~~

ll/lt~('I';/~~ (l'If ~l' Ifl l()\! 1I1t~t.!dU/.:{' .t!rll"d "cut '::df;·{'d~.lt1m

1/1"" I'erl.!,.,(~e// ,Jp lidll1/lldiil.!. ,~ee;ldlil.! ('II ,"Jo.i:ll~ebicd,
Oit boudt In. dat men bij het belc-id dat uitgestip
p,'ld \\"ordt met de .Illtkre disciplines a altijd naar
z.11 streven om luast de tl'chnische .Ispectl'n. imma
tl'rie'le .lspeCWl l'\'elll'ellS de \'ollt: .l:ll1lladu te "even.
\\)clr de opname 111 hl,t re\';llidati ...centnm~ wordt
door de \'t'll'k!,.';llg OVt'rll'g geplet:gd met het zie
kenhuis \V;lar de rl'v;uidam verbliiit. Er wordt t:e'ill
fOrtneerd n;\,\r l'en aam,u beiallgriJke zaken. zo,Js:
- li~g1ng:

- dramij dell:
- ,~DL:

- mlnie ell del'lecHie:
- medicatie:
- \'oedin~:

- pswhischt: tot'~tand \';In de revalid.ll1t:
- roestand dllllS,
Na npname III het eemnllll ;tart de \'erplee~kundi

ge lllet een 1l1t;lke \'olgellS het ~,~,\Il'c-model. De
re\,;uid.lllt c'n Zljn t:1I1l11ie krijgen uitlq,; O\'L'r het \'c'r

pleegkundig bdeld.
Het is \';111 essemieel bd;111t: \'oor zowd Lk re\'ali
dam als de \'erpleegk\lndlg~ om een goede rdatle
op te bouwen. Het is de \'erpkt:gkundige. die in de
2-t-uurs zorg \'eel reJeties \'all de r...validam bn vol
gen en in het bijlOnda kan Si~lJleren en lharom
juist als intoml;\tiebron \"111 de revJlidam naar het
behallddte;ull toe en omt:eket:rd \'an L,'Tote waarde
kan zljn. " ,

r ;"Jrll(/itlll~ CIIJ:lIl1i1ic(,J/I/<1aCII
Voor de re\'alidant is het \':111 essl'mied bdang. dat
hij een goed inzicht krij!,.'t in het waarom en het
dod \'an de handdingen \'an Lie \'erpkegkundige,
Omdat het beeld d\\'al'da ...sle zo \'edomvattend is.
zal men met geduld en bl'grip de revalidant moeten
k'rt:n met alle tlretten om te gaan, Dit is zeker in de
be~>1ntlse \'oor de rt:\'alidam niet gemakkdiik. I)c
hell' ,itllatie is \'oor de revalidam zo nie~1\v en
overdonderend. llat de essemie \'an \'de zakc-n Ian~"i

hem heen gaat. De re\'Jlidam beleetr een rouwt:lse.
\\'aarin de handicap wrwerkt moet worden. De er
\';l1ing hl'etr ons gdeerd dJt Lk ,undacht \'Oor het
sociale gt:beuren verdrongen \\'ordt door het steeds
bezlg zijn mer de lichameliJke en t...chnische ,lspec
ten \'an de ;l.1lldOelllllg,
Omdar l'r n;lar gestrl'eta \\'(lrdt ,)m weer naar de
rhuiSSltuatie r... rug tl' ker... n l'n daar re kUllllen rimc
rionaen, worden ,k' r:lIllilideckn .il \Toet: bl'trok-
ken bU het hde re\';tiid.ltlegebeuren, - .

\ oor de specitieke \;crrke~'tc'd1l1Ische aspecten bij
,k behanddint: \'an ,k ,hnrslal'siepati<'nt. lOaIs
ractl1urbehand~lin~, li~t:im:. de hUld, Lie blaas- c'n
.i.lri11behanddin~ L·~C. \~';,rlit \'erwezen n;lar het \'01

"emie hootlistuk. \\';tarin de problt:"'Ii1~t:nchte ;lan
~';lk bt:h;lllddd \vordt.

2,3.3. Fyslotherapie
1)lIdcr::,lcl.!
IJe t\'siotherapeut zal l'l'n ei~en, ;lanvulknd. speci
:iek ,:mderzoek \'ernchten, w~lJrtoe behoort:
_ hct meten ... n ;chnttdiik vastlt:ggen \'an de

:.demhaling. om te beoo~delen ot 'lderl1ther;lpie
noodzakelijk IS:

- het opnemen ,'an de ge\vrichtsstams. schrittelijk
\'ast~elet:d en l1it~edrtlkt in !,.'Taden:

_ het 'makt:n \';In :'en nal1\\'keurigt: spierstJtl1s di
rect Ila de llpnal11C, :\an de hand Iliervan wordt
Ilet motorische nive;ul \';1ll d... lat:sie bl'paald:

- itet beschrij\-en \';111 de \'Orl11 t'n het meten \';1ll

,.ie crnst \';In de ;pasticitl'lt:
- het \-astkt:t:en \':1n omtrekmetin~l'n:

~ het \'astl~3gen \";m het timni~neel l1itgangsni-
\'e;lU.

B"'/,"lddill~

De pmnaire behandeling is \'an het £loome bdan~.

niet ,llleen voor !Jl't in stand houden \';111 \'Itak
tlmcties, nlJar juist ook \'001' het tealiseren \'an die
"ool"\vaarden. die lIiteindelijk het !:ttere tunctione
:-':11 zullen bepakn,
'let dod van de primaire behandding is de pati<'nt
:a !e\'en tc houden, maar dan wel door tevens oog
[e hebben voor de nict-vital<: behandelingstacetten,
die de kwaJjteit nn dit latere kven in bdangnjke
mate zullen bepalen. Voor de ~pecitieke bt:hande
ling \'an de mobiliteit. spierkrJcht, :ldcmhaling.
rromboseproh.-laxe en IlUid wordt verwezen naar de
'"pecifieke hootClstukken ,laaromtrent,
:)l' behandelfrequel1tle is in de acute tlse 2x daaS'S.
"'larbij aand1cht bt:steed, wordt aan de mobiliteit.
Dlerkracht, ademhaling, clrculatie en Imid,

C;edurende het weekcnd wordt de patient lbn Ix
per dag behandeld, De bchandekenheid bedraa!,.'t
~el11idddd 31J minuten, Indien nodil!;, zoals bij ern
:nge :ldel11halil1!,."iprobkmen kan ,j~ behanddfre
qUClltlt: oplopen tot -+-5x daa~'S,

(;L'Zten hct teit dat het l11erendeel \'an de traumati
che dWJrs!:tesiepatiEnten een opcratleve tixatie \'an
:e \vel"\'eltractuur klijgt is de .lCute ot'li~tase wrkort
',111 11.1-13 weken tot enkele \\'cken. D;1ardoor kun-

IJ \\';1 rs1.lesiereva Ii d.1 t1 t'

lien m...erdere complic,lties. zo.t1s decubitus. COIl
rracturen en .Idemhalingsproblel11el1 voorkol11en

worden.
Edlter door de kortere inll11obilisariet:rse diem men
voorzichtil!; om te t:;lan met de belasting \';111 de bo
vemte ex~emitelt~n bij de terr;lple!,.>1sche patiEnt.
Door de snelle mobilisane is er bij L'en te S'Tote
dvsbalans in lil: <rhouden11uscubtuur een \'erhoogd
ri~ico op l.mgdunge schouderproblel11t:n, 13e!:tsten
van de schoudennusculatuur in ~esteunde 1.1l1~- or'
kortzit. door opdmkken l'n rolstoelrijden mOl·t d.1I1
oak zeer gc-dosc:t:rd ge~chied("n t'n prObrres~if:t' l)P~c...'

\'oerd worden.
I);lal' bij aile tetrapk!,.';scht: p;ltii.'llten tot hl,t lllveau
CS gestreeta wordt naar hl't \'crkrljgen \"1ll lk tillK
tiehand. onder mdere door het dr;lgen \';m nmcne
handschoenen. moet er 111 de kortere iml11obi
lis;ltiel;lse en de direct d;larop\'()lgende mobilis.Hie
vooral op gdet \\'orden d.lt de stand \':1n de handen
en \'ingers consl'quent gdlandhaata wordt.

2.3.4. Ergotherapie
Ollda::,'''!.:
De ergotherapeut zal e...n speririck ,mdazol'k l'n
een ei"en intake \'emchren: onderzoek \'.m VOOn1a
mellik"'de ann/handtlmrne en-\I)L-functies en l1Ha
ke naar waning. \\-erk. \'erYoer. \'oorzieningen en

tijdsbestedingen.
B,'/'a/ll/clillg
In de bedfase zal de agother.lpeut. samen met de
\'erpll'ging, naast de direct therapelltische belundc
ling \'an de 'tnn/handfilllctic (zie houtllstuk 7), Gog
dil:m'n te hebben \'oor:
_ conullllnicatie-hlllpmiddekn: blaas- ot kl.1pbel.

spiegl'ls, te/doon, ~esproken bock. k'l'splank nt'
bbdol11s!agappar:ltuur. Tewns kunnen IT \'()or
zieningt:n <7etrotti:n \\'ordl'n waardoor de tetra
ple~sche '" patlI'nt zdtstandig tdedsie ell
geillidsapparatuur bediellen kall:

_ kleine ADL-actiYiteiten lOals l·tell, drillken. un-
den poetsen. haren kall1111en etc,

Tevens dient er aandacht l!;eschollken te worden aan
het verkrijgen \'an de tlll;CtlOnele handstand bii Lie
terraplt:S>1sche patiem door 11lIddel van tilllctiehand
schoenen. andere indi\'ldueel 'lan~de~de spalkell of
door het tapell (zie ook Ilootdstllk 3) \'an de \'111

gers, Wanneer de bedlase Ll\'L'r~;lat in de lllobilisa
tiellse dient de ergotherapem te zorgen \'our .:c'n
individucel ,lt~estelde rolstoe!.
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2.3.5. Maatschappelijk werk
De ll1aatsdlappdijk werker zal ill ,ieze tise de ,'el"'ite
colltacten lc~~en met de patient ,'n de dirt'ct be
trokken partner (zie hOlJlastlik -t).
Tot de gebruikdijke gJng \'an zaken in het centnlm
behoort ook dat de rev;ilidam de ,'erste week IlJ op
naml' een gespn:k met de Il1aatscllJppdijk werker·
heeli:.
Dod is het ambieden \\111 be~e1eIding in de psvcho
sociale sleer aan zowd de revalidlllt als diem partner
en/~)I verdere lamilie. Overigens is het mogdijk dat
de lamilie vooral aan een ewlltuek opname colltact
opneemt Illet de ll1aatschappdijk werker inzake de
behanddingsopzet. lOals deze in 11et revalidariecen
tnlln gebnlikeJijk is. Overpbatsing Ilaar her cen
trum kent dan ,'en lagere drempd.
In hoolastllk -t wordt de rol \'an de ll1aatschappelijk
werker verder llitgewerkt.

2.3.6. Psycholoog
Kennisll1aking met dt' psvcholoog \'indt ll1eestal
plaats in de eerste week Ila opname (zie ook hoota
sruk 5).
Het is hierbij \'an belang na te \'ragen 01 de patient
eerder contact met een psvcholoog heett gehad. en
globaal het werkterrein \'an de psycholoog in de re
validltie te schetsen. Specitieke aandachtspumen bij
her eerste contact zijn:
- inschatting \'an de premorbide persoonlijkheid:
- 'copingstijl'. aan de hand van evenrude ,'erdere

psychotrauma's:
- de traumaverwerking en evemuele aanpassings

problemen:
- de lichaamsbdeving en eventllcle psychosomati

sche reacties.

2.4. Teambehandeling

Dc revalidatie-arts zor~ ,'rvoor dat reeds de eerste
dag .Ille Iloodzakeliike~ Il1aatret.:ekn "etrotlen wor
de~ \'oor een opti;lIale bduI;delin; Daartoe be
hoort onder andere het aallvragen'van buikband.
fi.mctiehandschoem'n, lange elas~ische komen, als
ook wanneer nodig ,'en bepaalde halskraag, corset
01 rolstoel voor de ,'erstc rolstoelmobilisatie.
Nadat de revalidatie-,lrts alle Illogdijke IIltonmtie
van en O\'l'r de patlellt \'erkre!!en heeti:. \'an bioc'he
mie toe de soc'i~llc context. z'aJ hij een stappenpbn
npstellcn. dat in cit' eerste eeambespreking doorge
nomen gaat wordcll.

Elke patiem wordt 1l1Cvoeng in de 'eerste teambe
,preking' besproken. welke pla,ltSvilllit ulterlijk II)
dagen na opnalllc in ,l!1S Ct'nmllll. Deze temlijn
werd gekozen. npdataUe [c;lmit'dcn \"(Jldoende tijd
IH:bben ol\1·met behulp V;lll hun specitieke intake
en onderzoeksgegevcns het \'erdere behal1delplan
mee te bepalen. Tdkens n;l ('-1 weken wordt de
patiellt opmeuw binnen lO'n teambespreking be
sproken.
1\an deze teambespreking nemen alle discipiines l.1'e
v;llidatie-arts. verplegmg, t','sio- en ergotherapit'.
psvcholoog, maatschappelijk werk en secrerJressel
ded. Zonodig zijn ook een pastoraa] werka. el'n
bijscholin~,,;- ondennjsdeskundige en een logopedist
unwezig. In een beer stadium is het uiterse zinvol
en wenselijk \'oor de patient om dee! te nemen .Ian
de eeambespreking, ,ds uitlng \"m een acrie\'e rol in
zijn revalid:ltieproct's,
Het spreekt \'oor zlCh dat ,Ie rev,llidatie-,ms in cen
vroeg stadium de patient intolllleert owr zijn ,1.111

doening en de prognose. Het is \'~lIJ bdang dat alle
behandebars 11ien':lJ1 Dp de hoogre zijn. daar aan
hen. en mer name ,Ian de t';slOtherapellt. die een
frequent en individued contact met de patii!m
heeti:. steeds weer \'ragen gesteld worden over dia
S'l10Se en proS'l1ose. Ondersteunm~ \'an de inhoud
van het gesprek tussen de .ms en de patient is dan
noodzake1ijk. Te positie\'e 01 ahvijkende inlOnllatie
door de andere behandeLtars zal a\'ercchts o! vertra
gend werken op het gehek revalidatieproces.
In de praktljk is meermaals gebleken dat indringen
de gesprekken tussen de artS en de patiem niet 01
onvoldoende be~'Tepcn worden ot' dat men ze met
wil begrijpen. Het is met name de intom1atle ver
kregen van zijn Il1ederevalidanten. die de nieuwe
patient doet besdien in wdke siruatle hij zich be
vindt.
Voorrs wordt e1ke patient tweewekdijks besproken
tijdens de lOgenaamde '.\DL-besprekJng·. waarbij de
revajid~ltie-artS. verpleging, t\!sio- en L'rgotherapie.
,llsmede de maatschappdijk \verh'r aal1\vezig zijn.
In het kort worden dan de ,\DL-timcties en moge
lijkheden 01 onmogdijkheden besproken en' ,T

wordt bekeken 01 aIle behanck'lende disciplines op
~'cn lijn zitten.
\rJl.-gegevens van de t\'siotherapie (rranslcr-. ;t:l- en
loopmogelijkhedenl kunnen hier gemakkclijk ,'n
mel ovcrgedragen worden n;lar de 'Tgothcrapie en
de \TrpIeSoin~, Gerratnde Kllvltelten door de ergo
theraple (eten. drinken. \\·~hsen. bedactiviteiten etc.)

'.ordc:n direct doorgesprok"n mc:t de ,mdere bdun
:daars,
,~()Ilodil!; worden ;pedtiekc lundclin<!en zo.tls bij
,,.oorbe,:ld 1l1llellijke transters. ,Iired III hct b~izljn

·an dc revalidJI;r prakttsch oVl'r~edrag:en .Ian de
':l'1'rk·~'lng. .\DL-lbsten worden besproken ;amen
:net \·erpk~'ln~. agotherapie cn pati<"nt, lOttit er
c;eC:1 c:~lten valll'n 01 l'ndUlddijkheden ill de ;;e
:lleens~llappelijke aanpak kunnen ontstaJn.

)lll eell duiddijk beeld te ~e\'en van \\"at tean1\\wk
::huudt en wat de ,landachtspllnten en behandcbc
,,·Iltcn ,'In elke discipline t1Jdens ,ic ,lcute tase be
idzen. \'olt;[ hier L'cn \'ersb~ \',m ,'en ,'erste
[calllbespreking;, zoal, die o"k Ill· de prakttjk pl.uts
qlldt. Het betreti: cen tlctle\'e pati<"nt Iller ecn trau
Ill.lllSclJe tetraple~e. die :-\ dagell na opname door
Ilet tealll besprokcn wordt.

Teambesprcking dd, 01-04-1991
0111'.. -1.
(;eb. ,btUIll: ()7-ll-I96-t
( )pn. datulll: 23-11.3- I<.)l) 1
Medisch:
.-I11,lIIl1lcse:
1)1' 13-03-91 was patient l11et cen bedrijlswag:ell bij
:c'll amo-ongeva] betrokken en \\"erd hij uit de Juto
~c',iingerd. Hij IS llIet buiten be\\l.lsmjn g;e\\"eest.
'cmerkte nwteen \'erJanuning van beide benen. Hij
:, nvcrl!;ebracht naar het ziekenhuis ;\. te 13.. \\"aar
L'en C6-7-1uxatie werd \'astgestcJd, Nog; dezeitoc
,i.Ig weI'd eell halo-tractie aangebracht.
Op 15-03-91 is een npen repositie llitge\'oerd
\\·.Iarrnee de duidelijk \'erJuakte luxatil' C(,-7 kon
:yorden opgehe\·en ..Iansluitend spondvlodese \',m
. :.'i-(1-7 met bot \'an linker bekkenkam c'n plaatje,
. "Ltg;en na nperatie \\"erd patient met cen halskraag
_;':,'rricaIiseerd en vervolt.:ens "elllobilisecrd in de
..,,I'toel. batste .3 dagen liS~ pati'ent c:chter in bed 111

.. erband met decllbitlls salTaa!. Bbasregllbtie "e
:'eurde via Intcll1l1tterend catheteriseren. geen \'cr
.ine bijkomende probJematiek.
F"('.,·t.llld hi; .lpilaille

\ "'t",ise/t: patil'nt kan zijn ving;ers en benell niet be
··L'~t'll.

!I,'I/,ilitelt: "allat'de pink L'n de llinaire zijde van de
"11 ell in mindere nute ill dc derde en \'inde \'in

:." j; het ge\'od dlliddiJk Illlllder or' niet aam\"l,zi,:.

D\V;1I';/aesler,'\'a licLttie

I i:<:l't,U1C':
:Ylicric: patiellt \\"ordt -tX ,ba~,,; ;:ectthett'riseerd ,'n
er is l!;eell relkcroire k·dlL,oint.:.
Dela~catie: nil't mc:dic\l;lC:I;tellS ;:erc:gdd. kOlllt ,H1
regeltnatig.
Seks\l,'d: aal1\\'ezige rctkcroire aecries.
e,,,dit;c: vermindcrd.
FI"la;,,"cel: patii!nt is bedJegclig, klijs't wissellig~ng;.

.\DL nog gebed .lthankelijk.
C'"IIIII;Cc1t;e: beholldens ,11\wzige ;ehrijthlllCtie.
gecn bijlOnderhedell.
1'.,)',I1;s,I1: patiem zeS't een positlcr" ,:estcmde jon,:e
man te zijn. die nog; geen depressict' lllnmelH gehad
heeti:. Fanlilie \'ertelt ,'chter dat l"lt1l'nt het ;01115

zeer moeilijk heeti:.
.11'",'I1;;/1",,;e: p,ltIl'Ilt WOOIlt no~ b~i zijn nllders. in
een \'rijstaJnd hllllrhuis Illet sl.lapkamers bo\'Cn,
s,,(w.i de ouders van patient waken belden. 1110e
dcr is -t6 jaar en \'ader is -t8 jaar en b,'id,'n zijn "e
zond. Patient heett sinds I jaar c't'n 2( I-.iarige
'·liendin. zij is dietiste.
H.,hl>ies: tenniss,'I1- eonditietraininl!; en za,uvnetbJI.
Se/TlI/iH<:/,"'/Jcid: patient hedi: de • \ITS .\!geromi L'i1
wakt als wrkoper \'001' Cell bl'drij t:
.-I,lII1'HIIl'1Idl' ,1II.1I1/IIC.'C
Deze \'ermddt ~een bijzondcrheden, de \'oor~e

schiedenis is blan~o. paticne was premorbide rcdltS
handig,
13ij IJnderzoek zien we een wat t:espannen Jon~c

man \',m 1.tl3 m met cen gewlcht \',111 ~ I k,:, temie
\',1Il 1I(i/Nllcn pols \'an 31; reS'ltlair 'Iequaal.
Hllid: Er is e<:n dccubitus op de smit tcr ho0t:te \'~1l1

de biln:lad ml't l'en door<;nl'de \'an 2 em. Goede ge
nl'ZinL,";tendens. Aan het hoota Zlen we ,','n ,tams
na haio-tractle. illStl'ekopenin':l'n lien er echter rus
tig uit. Operatielittekcns in hals ,'n ,)P linker crista
nomlaal. Hcclmngen \'envijderd.
13c:houdens de diafragm~uc ademhalin~, ~ecn wrde
re inteme bijzonderheden.
HOlldill!!s- l'lI I>cm·!!III~s"I'J!(1m.Tl:

11"11 'elk"""II: patient draas't een harde lulskraag.
B.l/'l'IT.'1C cxtrCI/I;Ic;tl'll: passie! gCl'n beperkin!,(en. \.\.
biceps re 5. Ii 5. m. pronator re ·L Ii -I, m. nieep' re .1.
li .1--t. m. extellSor carpi radialis re 3. Ii 5. t1exor pois re
2-3. Ii 3, owrige distale muscu1.ltllllr p,lrah-tisch.
l{.ctlexen: ,Ial;wczige biceps-peesrerkx. ')\'l'li~e re
tkxen ah\'l'zig.
()lIdl'I:"C l'xtrc/II;tcitl'1l: passlc:t' ;.::el'n bewe!,-oin,."bt'per
kint.:. :\cnct: c:een Kti\'itl'lt, Rctkxen: IlOg ni"t up
wl'kbnr. Hvporol1l' mllseu1.lmllr.

0:;
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re: .+-3
re: .+-3
re: .+-3

!l..evalidant heen als bestuurder auto-ongeval gdud.
.\"a.lrbij hij uit zijn 'llltO werd geslingerd. Er is gcen
'",·rh,ulskwesrie. Hij maakte ecn als traumarisch er
',"'Iren ziekcnhuisperiodc door.
I)e heer is de oudste van t\vee kinderen en Ilog bij
nuders inwonend. Hij heeti: een vaste relatie.
!\rbeid: verkoper van bl'roep.
Hobbies: sporten.

I
Op moment van gesprek komt \'crwerking;proble

. [lwick duidelijk 11Jar voren. Hij beg/nt zich b'Tote
mrgen over toekomst tc nuken.
Psvcholoog
Kc'nnismaking gchad. Op dit moment geen blokkl'
rC'nde psvchische componenwn. Er is duidelijk spra
ke \'an een passend vet\\'t'rkinsosproCl's. waarbij de
licluamsbeleving sterk op dl' \'OOrb'Tond treedt. Ver
drict ()m het wrlil's \'an [ichamelijke mogelijkhe-

I ,len. ondt:r andt:re spomeve capacitt:itl·n.
I Programma en planning
l - riintgencontro!e cl'rvicale wet\'e!kolom/hercon
I -role .+ wt:kt:n:
1--crt:ening bloedbt:eld en biochemic:

I
I
J
1
~,

I
i
1
I•I
i
I
I

Hoofdstllk 2

Sc,,-,ihili,,;r: lncompleet C6. comp1<:l:t C7. met b'Oede
t\wepllntsdiscriminatic: dig. I t/11I III () mm. Ji en reo
t;:~cwi~': Anale sensibiJiteit is .lr\\'czig. bulbocaver
nosus-retk·x positief .-\naaJ rellex positiet. 13ij rectaal
toucher een matige stlncterspanl1lng.
StIIl/elll'aue'lfl
26-jarige jongeman met een trauIl1atische tetraple
b>1e. motorisch/sensibd incompleet C6. compleet
C7. vcgetatiet compleet. bij luxatietractuur C6-7
del. 13-03-1991. waarvoor reposirie en spondylodt.'Se.
Verpleging
.\licrie: ijswatertcst negariet~ Gem reacrie op kJoppen
en expressie. l3laasregubtie door nuddd \'an cathe
teriseren.
Dc/aewie: regulatie door dagdijks I Microla., op
bed. met goed resuJ t;l;lt.
Ug,~i'l.~/'I/ohi/ircir: is Il10mented gei:nunobiliseerd
vanwege een wondje op de sruir. Harde halskraag in
bed. Hij ligt op een dektrisch hoog/laag bed en
kriJgt re en Ii zijligb>1ng in een 3-uurs schema met
h.mctionele hand'ichoenen.
ADL: gehed onze!tstandig.
Patient hoopt dat de sruit sne! geneest en geeti: aan
wat kortademig te zijn. als hij op het da~'erblijt is
(warmte. rook).
COllllllllllicariti geen bijzonderheden.
Hij krijgt vee! bezoek. Zijn vriendin blijft de week
ends hier slapen.
Met de verwerking is hij volop bezig. vaak nog zeer
emotioneel. Hij heeti: een goede inzet. wi! a straks
voor 200% tegenaan.
Rolstoel .met hootOsteun. buikband en dasrische
kousen zijn atgdeverd.
Fysiotherapie
•-!(~e",ee,,: Tame!ijk real.istisch beeld van diagnose.
Soms nog onntstig. angsrig.
.H<,bilireir: passief:
bovenste extremiteiten: links en rechts in dleb
oog/pols/hand g.b.
schouders niet getest boven 130' (wegens inunobi
lisatie)
onderste e:S1remiteiten: links en rechts g.b.
Spierkrachr:
scapula muse. goed geYnnerveerd. kracht kan niet
volkdig getest worden wegens inullobilisaue.
bovellSte extremiteiten:
schouder musc. Ii: .+-5
111. pectoraiis Ii: .+-5
m. latissimus dorsi Ii: '+-5
111. biceps brachii Ii: 5-
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m. triceps brachii Ii: 3-.+ re: 3-
m. e:S1. carpi rad. Ii: .3 re: :;
111. t1ex. carpi rad. Ii: 3+ n:: 3-
owrige pois- en vil1~el>piercn bdz. O.
Romp en onderste ,·xrremiteitcn.: 0 en hvpotoon.
F/I/lcri<lllcel: nog niet getest wegens bedlig.
Adell/halillg: geen dllldelijke problemen. V.c. in lig
[.+00 cc.
Hdpen ophoesten is aan patient en vriendin ,\ange
leerd.
TIlempie: 2:'1: daags op bed.
- verbeteren diatragmale ademhaJing
- mobilisane ondcme extremiteiten en bovenste

extremiteiten met .Iandacht voor aerie\'e tlmctie
hand

- gedoseerde spicrwrsterking bovenste extremiteiten
- start tl1l1ctionek traming en statatd lOdra l\llid-

bebstbaarheid dit tudaa"
Ergotherapie
Intake met betrekking tot werk/wonmg en voor
zieningen is l!;cbeurd.
Therapie op 'bed:
- hulpmiddelene\'aluatie
- tijdsbesteding
- handfuncrietraining
Hall1fimcrie:
Handschoenen worden consequent gedngcn. Goede
voorwaarden tot creeren van actieve h.mcriehand.
Tweepuntsdiscriminatie C6 (duim en \\'ljsvinger) Ii
en re minder dan IUnun.
Bedacril'ireir£'ll: zljn onzeltStandig in verband met
bedntst in zijligb';ng.
Erell ell dlillkcu: patient kreeg eetbandje om zeltstan
dig met vork te kunnen eten.
Hy'gielle. ,wll/llirk/cdell £'II rl'a"s/i'rs/II/<lbi/irc/r: onzdt:'
'tandig. Lezen nog moeilijk m zijlig. De patient
heeti: een eigen klemm-t.v. met tcletekst en at:'
standsbt:diening.
1,,,,rziCllil/gCII: huJpnuddekn en woningaanpassing
volgen.
P/mmillg:
- eten/drinken op bed wrder uitproberen
- leesvoorzieningen
- handfunerietraming
- rolsroelverstrekking. indien smlt belastbaar

wordt.
- te Z1jner njd .~I)L-training.

Maatschappelijk werk
KenniSlluk1l1glintake werd onderbroken. zodat
into nict compket is.

IJwarslal'sil·rc\·alid.\tie

- blaasre~latie via intermitterend carhetaisen:n
op gel~ide van tesidu. wekelijkse ijswatl'rtest en
onderzoek sacrale rt:tlexstatllS. op gelekle daarvan
start blaastraining;

- volledige urine en uricult:
- anricoagulantiagebruik:
- conservatieve decubitusbehandeling. op geleide

hiervan: verticalisatie en rolstoelmobilisatie;
- PM: buikband. lange dastische kousen;
- consult urologie en neurochintrgie;
- GMIJ: melding;
- Fysiotherapie: te zijner tijd \'erder mobilisl'ren.
trombosepro~·laxe. spiet\'ersterking:

- Ergorherapie: etl'n/drinkl'n op bed \'erder uit
probl'ren. Ieesvoorzieningen uitprobercn. hand
tl1l1ctietraining. rolstodvemrekking indien stlllt

bdastbaar wordt:
- Maatschappelijk werk/psycholoog: \'crderc inta

ke en begeleiding.

Ht'Tbcsprck;,(~ (WI'T I) 1/,t'kCII: /2-05- /99/
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Huoti.lstuk III

Hoofdstuk 11. Nieuwe ontwikkelingen

11,2,1. Onderzoeksresultaten
De laatste ewee decennia hebben onderzo<:kt:rs
\'ooral \,t'd illSpanningen gedaan om bij dwarsbesie
l'aeienten via dekecoseimulaeil' van de beellSpieren
11ee ,eaan en lopen ee wrbeeeren en om dt' ",'lij p
tlll1CC1e \'an de hand ee stimukeen, De resuleaeen van
,Iae experimellCele onderzoekingen zijn lOnder
meee bemoedigend voor dl' cot:komst. maar op dit
moment zijn er nog geen kallC en kJare stimulatoeen
up de markt om b.\!, paraplegische patii'nten te been
lopen of om teeraplet,>1sche patii'nten el'n betere
handfunctie te' bezorgen,
Gecoordineerd bl'we~en en motorische controll'
bliikl'n \'ia seimulatie ;liet eenvoudi~ na ee bo()[sen.
\-1~IlSe!ijke bewef,';ngen lOals lopen- en f,'lijpt:n zijn
niet eerug te voeren toe enkek spiercomracties.
maar zijn uieerse complex, Elke bewcf,';ng van ann
of been is immers een samt:llSpd van spiercontrac
tit:s. waarbij ht:e cl'ntraal zenuwset:!se! de motorische
comm,ll1do's en sensorische intonnatit: c06rdint'erc
en doseerc ,lis een uiet:rse ingewikkddt: nucropro
cessor, die duizcnden gt:avancet:rdt: si!,'11all'n eegelij
kt:rrijd omvangr. sruun en vcr\wrkt,
Die is de redt:n waaroll1 FEs-ondt:rzoek \'ooral

p<:mische doe! behelse niet primair de re'innen'atit:.
lIlalr het voorkomen van aecotil' en h<:t erainen van
het be\\'C!->1nt,'Sgevod of lIluscubire ti:t'dback, AJs
dusdani\.!: moee dekteoseimubtie steeds als aanvulling
:;ezien \~'orden IIp aceieve ot'ti:mherapie.
Functionele dektroStlmubcie (FES), in dl' lieeraCllur
,)ok wei ous 't1mccional nenTseimubtion' (FNS) bl'
schre\'en. kan lIlt:n detinierl'n als hee via elekerische
prikkels opwl'kken van spieecomractics met ,lis dod
<:en tlmccionell' beweging tebereiken. (C!ooseer
man. 1991 I)
Enkele \'an de meest bekende \'oorbedden zijn de
p:lCemaker voor dl' harrspier l'n dt: nen'us pl'Coneus
stimulacor. die mee name bij hell1iple~epaeii'nct:n de
zwaaitase eijdens het lopen vergemakkdijkt,

Hee dekeriseren \'an vt:rlamdt: <pieren \\'mde reeds
bng toq~epase binm:n lk ~'sioth<:rapie, Hee thera-

11.2. Functionele elektrostlmulatie of FES

11.1. Inleiding

Hee nt~\.!:elller~ behoort eoe hee centraa] zenuwstd
seI. De' ;enuw~dkn hiervan kenlllerkcn zi'ch onder
meer door hee t<:ie dat ze na een leesd met onder
brekin~ Illet meer herstelkn of aan~oeien. ;\an
versch~Jende lIniversieeieel~ wmdt' \\"l'e~nschappelijk
ondeezoek \'eniche naar de 1l10gclijkJleden om de
aanh'Toei en hl't hersel'1 \'Om ct:llCraJt: z<:nuwct:llen ee
bev~rdt:ren. Die ht:eft t'cluer toe op lleden nog nit:t
geleid cot f,'1.11lstigt: <:n bruikbare resllleaten,
Ec'n ntggemerh'Sondt:rbreking verhindt:rt onder an
dl're dae de willekt:uri\.!:e lllocorische commando\ de
etii:ctor. de ,pier. ber~iken, Dalr dae motor en de
periti:rt: z<:nuw edlter imace blijwn. lOcht men de
bacstt' decennia vooral naar een nudde! om de om
brekende mocorischt: zenuwimpulst'n ee inuteren,
Vooral de melle ontwikke!in\.!: \'an de dektronicl
bood hierbij lIlogelijkJhedt:n, -Ht:t is ,Jan ook met
name op Ilet vlak van de elt:ktl'Oseimubeie. dt: nu
cco-ekkerolllca t:n de chirtlrh>1e dat het batsec de
cennium [..'1'oee vooruitg;Jng \\~crd geboekt,
Receme posieieve re,uJtaet:n voor de dwarslaesil'pa
tient wt'eden met name bl'reike op hee \'lak van:
- dc dektroseimulaClc van de bbasspieren;
- de ruggemergsseimu!aeie;
- de nt:rvus phrt:nicm-sCllnulaeie \'oor de diafrag-

lIlale ademhalin\.!:;
- dt: FES at funcei~neh: dekeroseimubtie om arm-,

bt:en- of I'Ompbewegingen ee seimuleren;
- dl' implancaeie van de compllCergesttlurde pomp.

die medicamellCt:us IIp ruggelllergsni \'Cau .1.111

grijpt;
- dt: handchintrgie om <:en bt:eere ",'Tijpttll1ceie te

crei'ren bij paeii'men mee l'en el'eraplegit'.

A.Is de deurporcieren voldoendt: vc'r opengaan. kan
vaak wei in korrzie worden overgeeild,

.--.....~ ....
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In en uit de auto til/en
Overtillen in korrzic vanuit de rolstod in de auto
lukt meestalniec. omd.lc l'r door de aurodeur onvo1
doende stantimee is \'oor de hulppersoon. Hierom
plaatst men de rolstod zoncler beenseeunen sehuin
Iangs de passagiersseoel. Een C\wedeursauro biedt
hier Illeeseal de Illeestl' bewegint,'Sntilllel'. De bl'nen
wordl'n ht:e cerst in de auro ~eplaaese. wa.lrna de
therapeuc het besc mssen de rolscod en de auto in
kan ~an staan, Een \'oldoende Ian~e transtcrplank
\'ergelllakkelijkt hl'c overtillen. De t11l'rapeur :,'!1jpc
lie patient bij de gekntistl' aemen ofbij de tilband en
tile eem ht:e bekken naar binnl'n. waael13 hee hoota
\,ol!-'t. Een tweede hulppersoon op de besmurders
Dlaats kan dit Ilaar binnt:n glijd~'n l'\'l'mued be"eb-
jen (atb, 11l.12).· "
Let erop dat lil' bl'nell bij ht:e owrcilkn Ilit:t kJem
wmen ee zinen tl'gen de zijkam \'.111 de auroscot:!,
Llij hee uit de 'lllCO tilkn ~ebt:urt .tlll's in ol1l"ekt:er
Je \'olgorde: l'erst ho()t<'i ~n sdlOuders t:n da,~na ht:e
tievlak.

-
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bmikbare resultaten heett opgelt:verd voor die tunc
ties, die slechts door een oi enkde zenuwen ge
stl1urd worden. Meestal slaat dit dan ook op t't'n
enkelvoudige bewe!:,>1ng door enkele spieren. Als
\"Oorbecld kan hier de diafragmale ademhaling of de
blaaswandcontraceit' genoemd worden.

11.2.2. FES om de sta· en loopfunctie te
verbeteren

0111 een patient met een complete lagt' parapiel.>1e
op redelijk natllurlijke wijze zondt'r beugeis aan het
lopen te brengen. zouden er minstens 32 spieren
moeten worden gestimuleerd en llan ook nog met
verschillende en varierende dosering m strool11~terk
teo Dit leidt tot een wirwar van huiddektrodes en
kabds. Daarom probeert men hee aantal dekcrodes
te beperken en experilllenteert een aamal onderzoe
kers met illlplameerbare ekktrades op of rand be
lan~rrijke zenuwen.
In 1960 slaagde protcssor Kamrowitz er voor het
eerst in 0111 een man met een paraple6>1e enkdc nti
nllten te bten staan, met handcnsteun. door ziin
beenspiercn tc prikkclen. Onderzoekers in I;et
Rancho Los Antigos Hospital in Calitornie cn tc
vens in Ljubljana. Joegoslavii:. lieten rond 1970 via
FES een paraple~rische patii:m enkele ongecoordi
nC<'rde pa~es maken. Dr. Thom:1 in Wenen slaagde
l'r in 19H3 in om enkde patienten lOll meter met
kmkken te I,tten lopen door stilllulatie \'la !!;e'im
plameerde ,·lektrodes. Deze elektrodes prikkelJen
weliswaar sc'lecciewr de desbetrett,:nde spier of ze
nuw. maar kenden nog l'l'n 'lam.ll tedlllische pro
bk·mcn. Een loopbewl'f.,ring wordt illllllers door

duiund signalcn gereguleerd. De meest complexe
,:xpt'rilllentelt' FES-systelllen gebmikm ma.-":lIl1<laI 50
dektrodes en prikkelen sledm '!tott' 'ITot'pen spier
vezds. terwijl nog onvoidoend~"kennis \'oorhanden
is hoe men de Sif.,'11aalo\·erbrt·nging mOl;'t coordine
reno Dit staat in schril contrast met om natuurlijk
svstct'm van motorischt' comrolt'. ,lat :;dijknjdig
duizenden slf.,'1ult'n reguleert via dt' individudt' mo
tor-units. op gelcidc \'an uitt'rst complexe. binnen
kOIllt'ndt' sensibiliteit.

In Nt'dt'rland wordt In het rcvalidanecentmlll . Het
ROl;'ssingh' in Enscht'de III samell\\"t'rking mt't dl;'
univcrsiteit Twente baanbrt'kt'nd werk \·t'rricht (atb.
11.1). (Vomcveld 19X9; Cloostennan. 19'J0)' Men
heeti er meegewerkt ,un de ontwikkeling 'van de
peroneus-stimulator en daarnlee uit"ebreide erva
ring opgt'daan. (Zilvold. 197(-, t'n I~:'Q) Daamaast
wordt er geexperimenteerd met meerbnaals-FES bij
dwarslaesiepatiemt'n. met ais dod:
- tot stand komt'n:
- staan t'n lopen met bcugels:
- lopen zonder beugelapparatllur.
Uij de p;lricntenselectie wordt bij Ltesies tussen Th I
c'n 1I allereersc nageg-aan of de Ill. quadriceps tcmo
ris en de n. peroneus goc'd pnkkelbaar zijn. Ook
gewrichtsmobiliteit. ernst \'an spasticiteit. conditie
en motivatit' spelen c'en belanf.,'Tijke rol. .
Dc FES-training 'tart met het versterkcn ;'all dt' nl.
quadriceps t':mOlis. waarvan de kraeht en de conlli
tie respt'ctievclijk \'ia gewidustrainin,!: ,'11 odenllets
door Iluddel van qimulatie wordt'll opgevoerd.
Tot stand komc'll ell staan \'ia stImulatlt' \'an de

beenspiercn wordt a.111gelet'rd middds l1et zdf bt'
,Henen \"111 l1alldscll.lkclaars. \Vannc·t'r elit lukt gedu
rl'llde 5- j( I lllillUten wordt gestan met !ooptraining.
waarb(j \'oor de zwa.litasc gcbnnk wordt gemaakt
,',111 elt' tlc'x1<:retkx \'ia .,tiilluLtti .... \'all att,:reme zellu
wt'n.
Het lopen wordt in dt' loopbntg gestart. daarna ge
beurt het ml't l'en looprekje. \'<~rvolgells m.... t
\it'rpootkmkken t'n dan met elleboogkmkk....n. Dt'
'chakeLtars worden IIp dt'ze loophulpmiddekll ge
momet'rd. l3ij hogt're Ltesit's. waarbij dt' rompsta
bilit....1e \'aak ....en probleem is. wordt FES S't'combint'erd
Illt't de LsL:-onhes.... (zie paragraaf6.3.).
Dae \'onn \'an FES heett nog ....en l'xperirnemed
braktt'r. Nit't aile paticmen komen tot ....en zek....r
l'll)ppatroon met stimulatie. Vaak is dit Illoppatcooll
ook nog niet tlllH.'tiolled. maar blijft het therapeu
tisch.
Tot IlU toe w....rd....ll de clektrische Sif.,'11alen nog \'ia
,'t'n schakelknop ill dt' halld of in t'ell kntk bt'diend.
Tt'!!;ell\voordig werkt mt'll aan dt' ontwikkcling van
t't'I; meerk.111,;!L'mvsteem. waarvall dt' dektrodes ell
llllt\'anger kunm'n wordell ge'implameerd. Via ....en
comlllandokastJe of zender buitt'n het lichaam kun
nt'll .1111 de noodzakelijke signakn doorgegeven
worden. Toekon15tmuziek is et'n vollt'dig ge'impJan
tet'rd eOlllpucer-bestuurd systec·m. Uinnt'n Europa
\\'ordt \'ia het Eureka-project aan deze omwikkcling
l11ec:gt"\verkt.

11.2.3. FES aan romp en armen
Aan de Uni\'ersiteit van Karlsruhc wordt door pro
ti.·ssor Vossius III samenwerking met het revalidatie
ct'lltnlln Karlsbad-Langensteinbach (\Vllttge t'n
Jourdan. 19'J()) ook geexperimcmeerd met FES om
de rompstabiliteit en de S'Tijptimctie bij tetraplegi
sche paticnten te verb<,tcren.
Naast deze doelstelling noemen deze onderzoekers
aIs belangrijke neveneti'ecten van deze FES: \'ennin
d....nng van spasticitelt. decubimsproti;Jaxc door be
terc doorbloeding van ondt'r ,mdere dt' m. :;Juteus
maxilllus. verbetering van de zitpositie t'n het hou
din~'Sge\'od en het kosmetisch aspect door minder
atroiie \'an het zit\'lak I..'ll van de buikspieren.
Net zoals het menselijk looppatroon blijkt de nor
male handfunccie zo complex. dat \·ia FES voorals
nog gl;'en bntikbare resultaten bereikt zijn in de zin
d.1t een gecoordil1l;'erde f.,'Tijptimccie nageboocst kan
worden. Wel kan men enkelt' \'an ,1<' meer dan 31)
annspieren qimu\erell. waardoor bepaaldc' f.,'l·....pen.

1)\V,I rs Ieas iere\'a Ii d.1tic'

zoals dt' lateraalgreep llf l'\·lind.... rp·eep. kraehtiger
worden. Ook hier loopt m,'n \'uk tegen probl ....m.... n
.1.ln als beperkt pomionl;'rc·n. st'nsibilitc'itsstoomlssen
of de dosering \'an dt' dektrischt' stimuh. Dc resul
taten zijn \'Ql;raIsnog niet f.,'Tot<·r dan de Illogelijkhl;'
den V;lll h;lIldchimrgit'.

11.2.4. Elektrostimulatie van de neurogeen
gestoorde blaas

Een ,tantal dwarsLtesiepatiemen lukt het niet. 0n
d.lIlks bla;LStrainen of eatheteriseren. om continentiI;'
\"1Il urint' of ,'oldoende ledif.,ring \'an dt' bLtas te
bereiken. Uij mannen is deze incominc'mie door ge
bnllk \"111 een condoolll-cath.... ter ,ociaal hameer
baar. l:3ij \TOUWen is voor dit probleem nog geen
'sluitende' oplossing gevonden. Daarom zochten
\\·t'tensehappc'rs n,w' wt'gt'n Olll de blaaslt'di~ring via
dt'ktrostimulatie tc wrbetert'n.
Plikkdin!!; \'an dt' Ill. detntsor via dt' sacralt' Illotori
'che \'oo;"vortels (S2, 3 en 4) blet'k de bestt: rc'slllta
t....n op te le\·t'ren. Dit wordt ~t'combineerd Illet
\\'(Jrteldoorsnijdingen 0111 dt' bbascapaciteit te wr
groten. Het was proti:ssor l3rindlt:y in Londen. die
onderlllt'er d....ze snlllulator begin jaren tachtig om
wikkeldt'. Ook in Uad Wildungen (Duitsland) en.
in ons land. in Enscht'de en Nijm....gc·n heeti: men
pomit'\'e I;'rvaringen Illet deze blaasstimulator.
Voordat men beslist tot implamatie \'an t'en stimula
tor. hetgeen get'n t'envoudige chimr!:,rie is. moeten
t'erst ,llle andere Illiddelen. lOals kloppen en leeg
dntkken. catheteriseren en medicatie voldoende uit
geprobeerd zijn en is uitgebreide diagnostiek
noodzakelijk.
De ge'illlplameerde blaasstimulator wordt ~eacti

\'eerd via radiogolven van een uitwendig zendt'rtjt'.
dat na de operatie zorgvuldig algesteld dient te wor
dt'll. ULuslediging kan \'anaf dan 4-5x per dag
plaacsvinden door de zender boven de inwendige
ont\'anger tt' houden.

11.2.5. Ruggemergsstimulatie
E1ektrostillllllatit' \'ia dt' Imid wordt reeds jan:n bin
nen de "'siotherapie als behandelillg van pijnklach
ten toegepasc. Kleine TENS-apparaages in zaktonnaat
zljn \·erkrijgbaar. Na deskundige atstelling kan dt'
patii!m Illet chronische pijnklachten zichzdi hie-r
IllC .... b....handclen.
Uij sOlllmige dwarsla ....siepani:mcn. die langdurige t'n
th .... rapleresistl;'ntc pijnt'n blijven hOlll1<'n. kall na
\'er!oop van t(id een ruggelllerf.,'Sqilllulator overwo-



<:C'11 worden. Dit is c'en implantc'erbare kkine Ollt
vangel', dic' \'ja l'Iekrrodel1 hcr nt<:<:emerg dckrrisch
plikkdt. I)c'ze lmt\".lI1g<:r, clie qua groom: re \Trge
lijken is mer c'en pacc'maker, is \":1n bllltenat' pro
f,'Tamlllecrbaar. Hierdoor kan de oprnllale srimubrie
qua stroOn1\'0I111, inrl'l1sireir. ,l111plirudo ell rijdsdullr
bepaald worden.

11.2.6. Nervus phrenicus-stimulatie
Uij paricnrc'l1 mer een hoge. complere, cc'nicale
besic: boven niveau C3-4. is de nen'us phrl'llicus
verlamd. met als gevolg (br de diatral.,'111ale ademha
ling is ujq~eV;lJkn. Deze patll'nren z~n blijwnd at:'
hankdijk van ,'en heademin!,,'sapparaar. waardoor
onder anderc' extra beperkingen oprreden qua mo
bilitc:it en communicatie.

Daarorn hedr men. mer sucees, de 11. phrenieus-sti
mularor 1JI1t\vikkdd. die het diatra!,.'1lU ptikkdt ill
cen vast nrme ( 13 x per minuur). Een vereiste is
wel dat de n. phrel1lclls inraet ,'n dus ptikkdbaar is,
Via een naalddektrode kan dir Ondel111eer "erest
worden. " .

Voor Nederland is dczc 01lt\\1kkeling 110g I·tij
l1Ieuw. In Wencn hectr \'ooral protessor Thoma op
dit rerrein baanbrekend I\'erk \'emcht. in
samcnwerking m,'r dr. Gerner (Bad Wildunl!;en.
Duitsland), (n I3ad Wildunl!;cll heetr men ved e~va

ting met beademin~,'sparicn~encn met deze diati-ag
mastimlliaror, Het WSrc'el1l bestaar wederom L;ir
il1lplanreerbare dektr~dcs, die verbonden zijn mer
ccn onrvanger. De ekktrodes lopen. naar dc n,
phreniclls ohvd hoog-eelYicaal ohwl hoog-thora
caal. Dc c'igcnlijke stil1lubtor wordr ult\wlldig op
de buik g;cdragen ell stllllrt zijn signakn \'ia radio
golvcn naar de internc onrvanl!;er.
Om diati-agmalc spierwrnlOcidheid re morkomen
en daardoor langeI' re kllllllell srimuh:ren. wordr re
gcnwoordig sreed,s carrousd-pnkkeling mc'r \'atie
reude stimlllaric'proh'TJmnu's roegepast.
I'ostopcratief moet het diati-a'?:l1la "edurende een
achtta! weken gc'rraind wordel~, Da~OI11 moer re
gdmatig het srillllllatiepro!,,'Tamma aangepasr wor
den. Een dtale capacireit \'an 1500 ec is haalbaar.
Deze in!,,'Teep \'raa~ ,'en dusdanige ,pecilieke d<:s
kUlldigheid, dat sleclm enkde cemra in Europa
deze implamatie uit\'oerl'n. Her l.,'Totc \'oorded \'an
dae n. l'hrc'nicus-srimularor is echrer dar de
dwarslaesiep,lricm owrdag en Iarer ook 's nachts
nic'r meer be,ldemd hoetr te worden, Hierdoor is dc'
(;mulc nic,t meer Ilodig, kan de parii:'nt berer prawn,

is hij mobiekr in zijn dekttische rolsrod en kan hi;
gemakkdijker weer rhuis gaan Wallen, Her sprc·ck't
vanzdt: dat een deskulldige ~'siorherapeLltisehe be
geleiding bij dit gehde proces ollllntbeerlijk IS,

11.3. Intrathecale infusle via een
gelmplanteerde pomp

De implanratie van een pomp dic' medieamenten at:'
geett op mggemergsniveau wordr reeds 1'lren roeg<:
past om olldraaglijke pijn w \"enllmderl'l1. Uij
dwarsbesiepatlcmen hebben met name Penn en
Ivoin deze technoloi!ic aan<Tewelld om emsrine
spa.sticitelt te venllinde~ell. " "
Wanneer <:rnstig storend wraa!sp,lsme ni<:r I'ia con
servatieve rherapiei:'n (Zll' para;''Ta:n' .J, <J,6) 01' orak
mcdiGltie re \"enllinderell is (rherapieresisteme en
timetiollt'd bdemmerellde spasncireitl. bn een ba
cioten-pomp overwogen worden. :\h-orellS ror im
plantatie over re l!;aall. zal de cbimr" cerst \'ia een
c'arhetcr dit medic:1I11em random her~'tI""eIllCT<T in
brcngen, zadar het etlt:l't op spasrne\'enJ~~detin~en
de ti,lIlctionde winst Ilicrdoor ~ei:'\'ajllec'l'd kcll;nen
wordcll, 13ij het e\'a1ueren van deze ,pasme\"erlaging
c.q. timcttonde winst is medewL'tkinl!; \'an de ~'sio-
therapeur c'rg zinvol. '.

De bacioten-pomp met een carheter Il:lar het mggc
merg. wordt onderhuids in de buikwJnd gei'mpl.m
tcerd. Ze kan percuraan gevuld worden. Dc
atstelling \',111 de doseting kan van bu itw ,It' via ra
diogolwn ~t'schieden, .\1l'l1 hcetr hierbii~(,ie kcuzc" . J.""~
tussen l'en consrame of een \'anabck' do~C-tin~. Zo
kan bij \'oorbedd 's luchts mindel' medicatie gc'ge
vcn wordcll en kan men 's morl!;c'ns. voor men met
de ADl-.lCtivitciren srart. voor :en bonerc' dosctin<T

~ ::-
kiezen.

De correete aisteiling van de doseting zal ook at:'
hankelijk zljn van dc functionde bevmdingell door
de ~·siorherapeLlt. De spasmewrlaging heett \'uk
ook een positicve invloed op de actieve morotiek
bij incompletc besies of op de ademhalin\!;. Ytedc
hierom cliem deze atstelling op eell dwarsi~esie-,It:'
dding te gebeuren. Naar onze crvating mo<:r het
inbrengen van deze baciofenpomp gezien wordcn
als e<:n IIldicatie rot ecn hernieuwde timctionde
trainin!!:.
De bacioten-pomp IS bedodd voor Iange-tenniin
gebmik. Na dtie rot vij!" j.lar. wanlleer d<: hatt~tij

leeg is. dic-nr de pomp vervangen re wordell.
I)e ervatillgcn met en de timetiol1e!c' winsr door

,lac baclot~n-pomp zijn uit''l'st ~'ositlet: In \'ergc'lii
killg met orak mC'cheme is ,k dosc'nng lIltr:uhecaaJ
,barenboven ved Iagl't, waardoor de blls op S\'s
tc'el11bijwerkingen ved mindel' !,,'Toor wonk

U.4, Reconstructleve handchirurgle

.vloberg( 1<J7S. '<JN2), I'reehati.'r (1 <J6l») c'n Z;lllcolli
(1 <J75) zijn ~'Tote namc'lI binnen de halllkhinrr!,.';e,
L,ij paricmell Illet c'en terrapk¢e. Hun grore ver
,Emsre is dat zij de cilirurglsche rechnic'kin direcr<:
rl'i,lric ~esrl'id hebben met het neurolof,';seb rcsrpo
telltiee! v:ln de cervicaJe-dwarsl.lesiepatil'm. :'v10berg
beIVec's dat met handchirLIrl.,';e. nllts cT zorl.,'\'uldil!;e
\'oorbereiding is Cll l'en CO;lSl'quelltl' lIle'disch<: ~Il
paramedische saml'nwerking, bij Illeer dan 50'1., \'an
de retraplc·!....ische p:mi.'llten t'en betere handtllllcrie
te lTci.'ren is, 13elangrijk is te \'erlllelckll d.lt deze
uper:Hies nooir beogen wecr cen normak hand
tllllctie te \'LTkrijgen,
De dodstellin~ be-perkt Zlch. ath:l1lkdijk \':111 de
Ilc'urologische nH)~dijkhcdm qua kracht en sc'llSlbl
]itc'it. hooti:izakdijk ror:
- cen betel' positionc'rc'n \':1lI de hand door ,'en be

rere eUebool!;extensie:
- ,'en betere \Her;lal~recp. ,lctiet' 01' passid door

rranspoSitic of t"llOdese:
- een berere L'llinderb'Tcep, CVt'neens :lCtlet' of pas
'Id~

11.4,1. Belangrijkste uitgangspunten
- l)oe!stdlin~ is Iller de IToegere normale gnjp

functle, maar de \'erbercring \':1Il dc Lneraalgrecp
en/of dc cililllkrgreep. ML'r cen ~oede bteraal
~reep kan men {5'x, \"an alle handdin~en uitvoe
ren. De dtiepUlltsh'Teep is niet haalba,lr en nict
gc:\vcnsr.

- De handfillletie is er~ atllankelijk \'an de sensibi
liteit. Moberg \'incit lIlet name het tJsrge\'oel er~

bl'ian.rriik. Maatl!;evcnd bien'oor is de
tIVeq~~I;ltsdiscnillin'arie, getest Iller bclllllp \'an
<:en papcrclip. Normale tweepulltsdiscrilllinatie
op dc \'ingers is .3-5 nUll. Is dezl' waarde meer
dan 10-12 nUll. dan is de huidsl'nsibiliteit voor
de handfunctie zo ,Iecht d.lt \'isue!e c'ontro!e
consrant llodi\!; is, J):lar lIlen lIlaar l-l'n hand visu
ed "oed kan' comrokn:n. zal Illcn meestal bij
\)Il\'::ldoende sellSibilircir slechrs l'l'n hand operc'
ren,

- Men 1Il0c't de Ilandfuncric' nic'r ~l"isokerd bekij-

kCII. lIlaar retlecteren aan Ilet posltioneren \':lllllir
'cllouder en clleboog,

- 13ij onderzoc'k \';1Il de 'picrc'n mod mcn c[\":m
uitg:l:llI d,lt spicTcn IIlct ec'n krachr III IIIdel' d,lIl .+
Iller bnrikbaar zijn \'oor rranspositie.
Ue!an!,,'Tijke spic'ren zijn:
• m. ddroideus cn Ill. tnceps brachii \'001' het

positionl'ren van de hand:
• Ill. latissImus en m. pcctoralis \'oor goed op

dnrkken:
• n1. brachioradialis \'oor transposiric:
• Ill. extensor carpi radialis longus en bre\'ls,

waa[\"an met name de Ill. cxtensor carpi radialis
10m,'l.1s vaak gebruikt wordt \'oor transposirie.

- Voo;kt'ur bij' rranspmitic \'an 'pieren gaar uit
n:1:Ir S\'ner!,,';sten. die zovee! mo~elijk in deze1tlie
c'ontracrie!ijn werken. De .1I11plitLldo \'an de te
\'erbinden spieren moet lmgC\'C'c'r e\Tn b'TOOt
zijn.

- De in!,,'Tecp moet olllkec'rba,lr zijn,
- Een l!;oed<: samenwerking tLlssen chirurl!; c'n

,iwarsl.lesietcalll is ontzc[[c';ld beL1I1;"Tijk. l'r~'- ,'n
pnsroperatieve behandeling bn her bcst in het
re\'alid.ltieccntrulll pl.Jatsvinden. zocbt complic.l
ties \'ermeden worden.

- De rerrapkgie moet lIlinstens cen j:I;lr bestaan en
niet progressic'f zijn. De re\'alidatic' moer ar'ge
rond zijn en het nellrolo¢sch beeld lIloct nlllll
Inaal een halfj,lar stabiel c'n ongewijzlgd zlin,

- De dominallte hand heetr de \'oorkcur, wanneer
cr links en rechts ,cn gdijk n<:lIrolo¢sch restpo
rentiee! aanwl'Zig is.

- Erg ,rorl'nde spasticiteir. contractLlren en ov"erge
voeJigheid in arm en hand kUllnen l'en comraln
dicatie voor operatie von11en,

- Het is erg belan!,,'Tijk de patil'nt terdege te intor
mert'n over de correcte doclstelling, dc posropl'
ratil'\"<: :\Dl-ollzeltstandigheid en de LlIlgdutig<:
imensievc handt1.mctietraining.

11.4.2. Internationale classificatie
De se'!I11emale Illvelulllinddinl!;. dllS de besiehoo\!;
re. "e~tr nier voidoende "ed~tailll'erd<: intonJmie
ove; de sensibilitcit cn de ;pierkracht \'an de ham!.
Hierom hameert men c'cn getichre daS'iricaric. 1Il,'r
naruurlijk ,'en duiddijke link n;l:lr de Llesiehoogte.
D,'ze indeling IVcrd in I')X.+ in Gic'llS in FrankriJk
,'pgesre!d door de 'Splllal Cord Injun' COlllmittcc'
of the International Federation Ot'SOcic't\' tor Sur~c'

ry 01' rhe Hand'.
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Hoot(isnd, I I DIl'a rslcasil'rcl'alida[il'

de Cu-groep: cutaneus (huid) intact met een goede
tweepuntsdiscriminatie,

arthrodese

m. flexor
pOllie;s longus

b

artnrodese

m, flexor
pOllieis longus

a

maar \\'d ,'crsr~rkcn, D"zc dkbo()c:t'xtcnsi~ bc
ODS'! l'en bl'[cr pD'irion~rcn van dc hand. IllCt
namc bovl'n schoudcrhoog[e,
Andcrzijds zor,,'! dt'le [cchniek "001' e'cn n1. br'l
chioradiali~ ,lIHagonist, \\'aardoor dl'lc spl,'r
bnlikbaar \\'ordt \'001' rran~posi[il'.

.~/b('t'ldi"'o! J 1.2.: .\-11 de rliCfP.'/'l"\l(cdllll' )..'1111 ('('II r,m/IIT II/er t'('''

(crmph:l!it· C5-6 1'(11'(,11 ...dIlJlldt'rilthl~fC rt'IJ..'f'Il. El'/t ,ICfft'!'t' '('~il'

.IiHlffit' wcnt lIl.ed"'"ll',j dl'~" f'i1ll"/,t'siric ",Ill de Ill, /lr"d,iI 1rl1dhliis
1/,1.11' dl' Ill. .Irt'Xtl,. d~\!it(JfII'" 1'1"t:,illldll., (II CCII fC/lilde.it' 1',111 lit' III.

.fh'.Y\,,. Jllli/ids ftl1/~II.'"
tot C4-5
C5
C6
C6
C6-7
C7
C7-B
C7-8
C8

Laesiehoogte

geen inzetbare spier onder
de elleboog
m. brachialis
1 + m, extensor carpi rad, longus
2 + m, extensor carpi rad, brevis
3 + m. pronator teres
4 + m, flexor carpi radialis
5 + m. extensor digitorum
6 + m. extensor pollicis I. en br.
7 + m, flexor digitorum

Motorische classificatie

1.
2.
3.
4.
5,
6,
7.
8.

O.

de O-groep: de tweepuntsdiscrimlnatie is groter
dan 10 mm_ Oculaire of visuele controle van de
hand is noodzakelijk en wanneer beide handen tot
de O-groep behoren. zal men bij voorkeur slechts
Mn hand opereren.

Qua "cl/",hilirl'it ondcrschcidt nl,'n S'Tor\wg rwcc
S~'ocpel1. ,lilll1l'wd l11en l-'l'lk [Usscnvollllcn zict:
Dczl' indding "'mdr zowd 1'001' de rl'dlter "Is "001'

de linkcr '11'111 gt'ma"kt.

.--t.fllt'l'lclillg 11.3.1 en h.: f..:l')' •.c.!n'p.Tt'(llmck. ,I.: H,SSICPl' kc}'":'!,,l' dthlr ft'Ih)dt'Sl'. "ill t""leidiug,. '.'IUI dt' pas 1'/11' "' . .r'CXt" !,tlHid,.. I~"'gm'
11:'.,1' r'ldills. b.: .1aicI'c kt')' ...~,.ip d",)r IIWI5p,'Sirit· l'tUl III. brildllt'mdildi.\ '''MY dt' ",.)1t'.\'t)r /-,<IIII(lS 1t1ll,\!IIS,11.4,3. Beschrijving van een aantal chirurgische

mogelijkheden
Deltoideus-triceps transpositie
- D<'c!~rt't'l': C5 ell C(l (of 1,2, J ell .+ ui[ de iIHl'r

national<: dassirica[ic).
- D<>t'istt'ilillg:

,'CI1 bc[cre cn ,Ieticvl' l'I1l'boO!':l'x[cllSic (alb.
11.2), \\';1ardoor een bl'[l'r n:ikl'n' bO\'l'n sehou
dcrhoogte in zi[ cn Cl'n betel' positioncren van
dc hand in lig.

- Tcdl//;ck:
Dc pars posterior \"111 de lll, ddroideus wordt
gcbmikt 1'001' [ranspmi[ie naar ,de aponcurosis
\'an de Ill. [riccps brachii, I3cidc spi,Tcn zijn dcds
synergis[cn. Voor dc O\'crbrugging w'\sen dd[OI
dcus cn dle'boog \\'md[ dc 1lI. ,'X[CllSOr c"rpi ul
naris gebruikt. (Lecds, 1<)<111) J)ac ba[s[e is op
dezc bcsichoogte 111,'[ g,'inncrl'cerd,

- I~CSIl/Ii1,lI:

De "eric\'c dkboog,'xrcllSie is bl'pl'rk[ in krachr
[O[ l11axnllaal -t-::; kg hclasring ,'n bn dc Ol'cr
srr,'kking hij lif[l'n l'n opdrukkcn 11I,'t ,'Cr\'alH.:cn,

Key-grip-procedure
- l)(lcl~,.,>l'I': C5. C(l cn C7 (ot' ,,~-oep I rim 7 lll[

de JI1tt'ma[ionak dassiticHie),
- l),>d,-tt'llillg:

ccn betl're passil'\'c skurl'i,,'Tecp lllj ,lc[ic\'t' dor
saaltlexic van dc pol~ 01' ccn bC[t'rc ,leril'\'c slcu
[dgrccp bij [ranspo~itic \'an bijvoorb"dd dc Ill.
brachioradiali~ naar de duilllllcxon:n.

- Tcclllllt'k fall" 11,3):
Een rl'nodcse \'an dc nl. tkxor f'ollici~ longus
transpall1lair naar dc radius, \\'aarbij deze l'l'rs[
onder dc pCZl'n ,'an de \'ingertlexorl'n doorgc
haald \\'ordr. Di[ resu![l'ert in ccn bc[erc passl"'c
duimadduc[ic,
Ecn ,mhrodcsc 1',111 h,'[ imerpl1.1lanC:l'aal duimgc
\\'rtch[ zorg[ crl'oor d.l[ de dlllll1 Lacr ni"t ondcr
lie \\'ijsvinger glijdr.
l)m ccn ,lC[lC\'l' skmclgrccp rc bcrelkcn kan dc
m, braclJioradialis onder bepaaldc ((lndi[ics gc
[ranspollccrd wordcn na,lr dc pc,'s 1"111 de Ill,
tkxor pollicis longus (,lIb, II.-t\.
Uij zowl'i dc pa"i,,'c ,lis de Kti,TC sleurdgrecp
proccdurl' is ccn [cnod,'" 1"ll1 de Ill, ex[cnsor

poUicis longus rc ,ldvisl'ren 0111 het passi.:f ope
ncn van dc hand [e bcvord.:rcl1,

Transpositie van de m. extensor carpi radialis
longus naar de m. flexor digitorum profundus
_ l)<,e1~r.1CP: C6 en C7 ( classiticanc 2, J en -t).
- D<l('l.,tclli,,~:

ccn ,\ctil'~'l' C1hndergrl'l'p 01 haakb'fcep.
- Tcc['lIick:

Wannecr dc polscx[ensie I'oldocnde kraclHi~ is
cn als prcopcrati<::f de 1\1, extensor carpi radialis
brevis voldocnde s[erk blijkt als polsex[cnsor (dat
be[ckem da[ dcze spier gc'isokerd :; kg bn [rck
k<::n) , dan wordt de nl. l'x[cmor carpi radialis
longus ;ic(ransponccrd naar dc 111, tkxor digiro
ru 111 pro rtll1dus (,lib, I I.5 cn I l.(»),

Dl'ze rechniek worth v.lak gccolllbinc<:rd mct de
kev-!-,'Tip-merhodc.

- Rt'$lIlwat:
Ecn actiew cilindcr- of haakgrel'p van 5-12 kg.

a

,1 tbeddi""! 11. -tt'·c.,' Eft! krllduige ita/cl't' I,Jtcr,w;,\n'{'p dl't"
r;tUlsl'tlsilie \',1/1 dc 1/1. bYt1(hiNtutialis 'IiW' /I".1!fXtl, Jl{Jlfjris {J1tl·
rii:1lf 1/11'( Ct'" C6- 7 I,ll'sit'}, Dl'Zt' kq,-,t.!n") !/'tJ"dt l"",k .\!C(i.l /llhi.
I/(Tn/llll't ilt' ,,,/1(11/1/1 1'.111 ('('" ,WiCI'(' cililldcI:l!rrcp.
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b

.~-...;::.
c

a

.,tilu'CIdilI\? 11.611-1',: .-:lttit'!'C dlil1dtT~"lCJ' dt)ln r"tlll~·I'~l.~i'it' I'illl tit' III. l'xlt'l/:illr (iU1'; I'"di"Ii:i It'lt.\?I1.- 1I,ldr dt' 11I . .r7l'.\'t'I' dil!"tMIll~1 !,"\~fi",.

d;,s. ,I fll It.: .\'/1 tin"t' 1l/lllll/dt'1I ,,.,,iuil/\! klill de:£' n"'IIJidtlllf (C(,~ -j '/('('rd,1II J() ~I! {l{ti'f"lb'rlJ(llldc/t t'll i.' h,1Itl1l(('f('" Ilhll!ci~ik. ~'.: 0('
I/'I/Ist 1','" "1'::(' ,la;c!'(' .1!.~;Ni",al(, 1.\ d,,;ddUi... II/crk·hihlr ill dc' .~IJL·.'(fil'It('HC".

Aibfeldill~ 1/.·1<,

- zovee! mogelijk actid oetenen;
- vermijd pijn:
- goed overleg tussen ergotherapie. r'·siotherapic.

plastisehe ehirurgie ell de revalidatlearrs.
Voor e1ke operatie wordt e'en protocol opgesteld.
waarin het team duidclijke atspraken l11aakt over
wijze en duur van inunobilisatie nn de geopereerde
arm en hand. de starr van rnobilisatie en de opbou\V
van belasting en training.
Daar de geopereerde amt gedurende enk,'le weken
gei"mmobiliseerd wordt. is gedurende deze tijd cen
dektrische rolsrod noodzakclijk.
Uij de tricepsprocedure is het contractLlurvrij !lou
den van de schouder een voorwaarde voor later op
timaal positioneren.
I3ij de handchimrgie zal men voldoende aandacht
schenken aan de mobiliteit \'an de \'ingergewnch
ten. waarbij. naamlate de behandeling \'orderr, de
passieve e:'l:tensie van de vingers steeds bdangnjker
wordt. Door inbouw van een aerieve duim- en vin
gertlexie zal het oprekken \'an deze spieren noodza
kdijk worden. daar e'en aetieye eXtellSle meestal
ombreekt. De bcwlIStc \'crkorting \'all dc t]cxorcn.
zoals die voorhccn Yoor de ,!Ctieve h.\Ill"tlehand na
gestreetCl werd, zal men nu tcniet doen. zodat oak
s'l'ote voorwcrpen \'astge~'I'epen kunnen worden.

tenodese m. Ilex. poll. longusarthrodese

pOISexlentie door m. ex\. carpi rad, breVIs

'" transp,<sitie van m. ext. carpi .ad. longus op

..." ' I
' ~'''"" m~~x. dig. pro.

~
/ '

Als aanvullendc opcraticteehniek kan men cen
ZlIIftllli'/<1SS0 uit\·ocren. cen tellodese \'an de m.
tlexor digitortlm superticialis. waardoor de ,'vIC\'

gewriehten later beter in tlexie blijvcll bij aetie\'e
dorsaalt]cxie van de pols. (Zaneolli. 1975) Hier
door ontstaat c'en mooiere eilindergreep en min
der haakgreep (atb. 11.7).

.-l:fbl'(,/di'~R J1.5.: TI""fsp<Jsitit, I'llIl de 1/1. ['-,"lellStl, (ttrpi radialis
hmglls IItrar de ,.i".(!(·~/h·xl)r(,1l f.\((,bc,:\:!.

Hootdstuk II

.ifbt'eldillg 11.4h.

11.4.4. Pre- en postoperatieve behandeling
I'rc-"/,emtit:f.
- uitvoerig ann/handfi.metle onderzoek en c1assifiea-

tie:
--\Dl-onderzoek:
- eolltraetllurprevelltie;
- optimale spiervemerking:
- ,kgclijkc patielltc'nintormatie Il11et \'idw).
/"'sl,'perali<.'i:
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Hoofdstuk 12. Informatie na ontslag

Hootasntk II

11.4.5. Conclusie
Her rend..'m"'1l[ \'an handchinlr~'1e bij de r~rr;lpleb'1

,cht' parii.\m han~'t wt'iiswa;\r ai van tit' do:skundig
h,,'id van alit' ht'ilanddaars. Illaar wordr Ill<:r nam<:
bepaald door d<: sJm<:nw<:rking [lIssen d<:ze ckskun
digt'n. All<:<:n l·e1U realllw<:rk Ulss<:n chimrg. rt'\'ali
darit'-arts, "'rgo- t'n 1~'siorh<:rJp<:ur garand<:~rt t'en
oprimaal rt'su!raar voor d<: parienr. :\ls dt'z~ voor
waarden voorhanden zijn kunnt'n Wt' z<:k~r bij
met'r dan 30')1, van onz<: r<:traplt'~..jsch~ ro:valid1l1r~n

\;a chirurb';t' ~t'n bero:re hal1dti.1l1cri~ creer~n. Deze
bt'handeling behoort <:m onderdo:d re vormo:n van
het gehde behanddpakker van dt' hoge-dwarslae
sieparient, Illaar voor <:o:n alit'quato: invuUing en'an IS

~en conco:ntrarie ;lan <:rvaring noodzakdijk. Ver
snipp~riJ1g zou deze tra'lie bo:l1andell11ogdijkheid
mel in diskrediet kunno:n br<:ngen.
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12.1. Ontslag en voortgezette zorg

,'\an h~r ,'inde van de re\'alidatiept'node wordt de
pJtlent \'oorbt'reid op h<:t naderend olltslag en op
lie penode daama. 0<: psvchosociak. l11;utschapp~

lijke en l11edischo: \'oorwJarden die \';111 bdang zijn
\'oor dir nado:rmd ontsla~ wordcn in ho:t kort ddt'1'S
bcschrt'\·<:n. I)e Illaarregt'il'n die g~nol11en Illot't~n

worden door dt' b<:band~l<:nd tVsiornt'rap<:m kOl11o:n
hia aan de orde',
SOIllS wnrdt bo:sloten dar t'r ,~cl'll .t)'Si"f!tcr"I'<,lIIisdll'
'hl[lell'll/deli".!! \'ole,''t, Dit !iebt'urt \\'anll~o:r de r..'\'ali
dant 111 staar is de l'ISl'n llnderhoudsrhcrapic Ult r<:
,'o<:rl'n. Daartot' 1110et d<: ~'atient in sraar zijn om
zijn So:wrichten so<:pd te houdcn. de ,pio:ren op
\'oldoend<: knb"tt' te homkn. ,Ie spio:rkrachr to:
handha"CIl en da~dijks go:durende bij \'Oorkeur c~n

hJJi um o:o:n \'onn van sra- oi looptr:tining uit te
\'ocrl'n,
Voor de I\'ijzo: van zelf doorbcwegen wordr \·t'rwe
zen naar hoottistu k l). voor de uirvot'ring \'an de
sta- t'n looprraill1ng naar para~'Taaf (;.3. Indien de
parient (bg<:lijks de :\DL-acrivireiren uitvoo:rt. zich
dagt'lijks doorbewee~'T, ,'en juist<: wissdligt-.';ng too:
pasr. ondt'r ander<: rer voorkoming \'an conrracrurt'n
t'n decubitus, l'n d<: sta- <:n looprraining regdmang
uirvot'rr. hcdt hij in pnncipo: gl'o:n nabehandding
nodig. Ht,t is <:chrl'r gt'bkkm dat o:r meo:rdere sto
r<:ndl' 6ctoren na ontslag kunn<:n oprreden. WJar
door de parient alsnog ~'slorherap~mischt'

ht'handding nodig hl'dt. Zo kunnen <:r aisnog dr<:i
g<:ndl' colltracrur<:n. storende spasticitclt of bt'per
king<:n in dc .~I)L optreden (d<:cubirus). wJardoor de
gl'wl'nsr<: tlnderhoudsrht'rapi<: niet zdtsrandig uitgt'
\'o<:rd kan wordl·n.
Ht'r is t't'n hekl'nd ge!il'\'t'n dat 111 dt' mc~rdaheld
\',m dt' gev:tlkn cI<: patli.'m<:n na omsla~ de sta- t'n
!nnptrall1ing nit't InCl'r uitvocr<:n.

Hi<:r\'oor zijn vck oorzaken r<: nO<:Illt'n, zocus:
- lllltbrekelllk zdtVt'rJnt\voord~lijkhl'id \'an d<:

patient:
- ;[aan t'n lopen is tt' \'l'nlloeiend, mer ttmcrionel,j

..'n n<:<:mt tt'v<:d tijd in b~sbg:

- hulpmidddcn zijn dettocr:
- d~ waning is tt' kkin:
- ..1<: parient is vakt'r gt'\'alkn,
Mt'r nam<: ht'r nier mecr ,taan t'n lopen ho:ett e~n

naddige invlot'd op ho:t olltsrJ;m \';m comractmen,
Immo:rs do: patient zit ht'r b'Tootsre ged~<:lt<: \',111 de
,ug in de rolstod t'n wann<:t'r hij ill bcd ligr. ligt hij
\'aak in zijligb>1llg. In bo:ide g<:vaJl~n zijn d<: h<:up<:n
o:n knio:en steeds in lkxie. Flt'xl~contral'turt'n in
heupen en knit'en zijn dan ook do: me~st \'oorko
mendo: contracturen van dt' ondo:rste cxtr<:mirt'ito:n.
in combinario: l11t'r spirsvoeren. JllIst ht'r sraan ..'n 10
pt'n kan d<:ze contractm~n vourkomt'n. Om ht'r ri
sico op conrracruren zowd l110gdijk te \'<:nnijden
ht'bbt'n wij in 01lS centrum dt' barsre jaren gekozt'n
voor clio: hulpmiddden. waardoor dt' parient nundt'r
mel geneigd is het staan <:n lop<:n r<: bceindigl'l1. Zo
wordr o:r vaker voor een stabid~ rolbtor gekozt'll in
plaars VJI1 de l'Ucboogkntkkt'n. Er wordr voor e<:n
d<:ktrisch sra-.lpparaat gekozl'l1 W,13n11e<: dc pari~m

zichzdi zonder al re vt'd inspanning rot stand kan
breng<:n o:n waarme<: hij oak door l'en 11l1lpp<:l'Soon
zonder al re ved inspanning tot srJnd g<:bracht kan
wordt'n.
Wordt de patiem uit her CelltnUll olltslagl'n. terwljl
t'r get'n indicarie was voor een h'siorht'rap<:urische
nabt'handding, lLm zil'n we vaak bij e'en Ilacontrok
dar d~ patii.'m na v..:rloop VJn rijd tach \\'Ct'r in be
handdin~ is van <:o:n ~·siorhl'rapem. Do: r<:dm d.lar
\'an kan zljn dJr d<: parient l'o:n complic<:rcnd<: lactor
als bov<:n bes(hreven hel'tt gckrt'gt'n. maar "Jak
zio:n w<: nok dat 01' vt'rzol'k \';111 dt' parient zdf l'en
h'siorherapcllt wordr II1g<:schakdd.
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Abstract Studies in animals mdicate that methylpredniS
olone and naloxone are both potentially beneficial in acute
spmal-cord injury, but whether any treatment is clinically
effective remains uncertain.

We evaluated the efficacy and safety of methylpredniSO
lone and naloxone in a multicenter randomized. double
blind. placebo-controlled tnal in patients with acute spinal
cord injury. 95 percent of whom were treated withIn 14
hours of inJUry. Methylprednisolone was given to 162 pa
tients as a bolus of 30 mg per kilogram of body weight.
followed by infusion at 5.4 mg per kilogram per hour for 23
hours. Naloxone was given to 154 patients as a bolus of
5.4 mg per kilogram. followed by infusion at 4.0 mg per
kilogram per hour for 23 hours. Placebos were given to
171 patients by bolus and infUSIon. Motor and sensory
functions were assessed by systematic neurologic exami
nation on admission and six weeks and six months after
tnjury.

After six months the patients who were treated with
methylprednisolone within eight hours of their injury

;\CUTE spinal-cord injun' has been extraordinarily
1""\.. resistant [0 effective treatment. The improved
lon~e\'ity of patients with spinal-cord injuries is al
most certainly due [0 general advances in nursing and
acute medical and rehabilitational care.' There have
not been accompanying improH'ments in neurologic
outcome.

Interest in the pharmacolol!;ic treatment of acute
spinal-cord injury dates back at least 20 vears.' In an
earlier trial (the ~ational Acute Spinal Cord Injury

From the collabonun!! centers of the Nauonal AculC Sp,nal Cord Inlury Study
t -.cc AppendIx). A~s~ ~print requests to Dr. Br4ck.rn ar the Depanrnent of
Epldemtolo!!y and PIlblic Health. Yale UniYerslty School of ~'cd'CItIC. bO Cui·
Ic~e SI.. ,,,.. Haven. CT 06510.

Supponeo bY a gran, (NS-150781 from 'he National Inslllute of ~curolo!!lcal

D;,oroe" dnd Stroke. The "udy drugs and placebos ",ere proVIded by the Up]Ohn
C"'l'U'"dllon ,methYlprednlsolollC' and the Dupont Co"""""on lnalo.one.

had significant Improvement as compared With those
gIven placebo in motor function (neurologic change scores
of 16.0 and 11.2. respectively; P = 0.03) and sensation to
plnpnck (change scores of 11.4 and 6.6; P = 0.02) and
touch (change scores. 8.9 and 4.3; P = 0.03). Benefit
from methylprednisolone was seen in patients whose inlU
nes were imtially evaluated as neurologically complete. as
well as in those believed to have incomplete lesions. The
patients treated with naloxone. or with methylpredniso
lone more than eight hours after their injury. did notdi~
fer in their neurologic outcomes from those given placebo.
Mortality and major morbidity were similar in all three
groups.

We conclude that in patients with acute spinal-eord in
jury. treatment with methylprednisolone in the dose used
in this study improves neurologic recovery when .the medi
cation is given in the first eight hours. We also conclude
that treatment with naloxone in the dose used in this study
does not improve neurologic recovery after acute spinal
cord injury. (N Engl J Med 1990; 322:1405-11.)

Study, or :'I1ASCIS 1) we compared a lOOO-mg infu
sion of methylprednisolone sodium succinale with a
100-mg dose of methvlprednisolone given as a bolus
and daily thereafter for 10 days. :'110 significant differ
ence in motor or sensorv outcomes was observed be
tween the treatments.H'

)lear the conclusion of that study, new data from
studies in animals suggested that the dose of methyl
prednisolone in ~ASCIS I was below the theoretical
therapeutic threshold, believed 10 be aboUl 30 mg per
kilogram ofbodyweight."·6The present lrial, :"iASCIS
2. was undertaken to studv this higher dose of methyl
prednisolone. A placebo arm .....as added to NASCIS 2.
and a second therapeutic candidate. the opiate-recep
tor blocker naloxone hydrochloride. was added as a
third treatment arm. [n several animal studies nalox
one had improved neurologic recovery.;·9 A Phase I
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human stud,' conducted ;Il three :\.\SCIS <tlJ(('fS tn

dic;lled (ha( tOXICH,' ,Ind safer, were nOl prnhiems at

tllt' plannl'd n:lloxolll' trial dose "I l.f mil: per ~ii()

-.!Tam.:"

~ETHODS

Eligibility and Randomization

Eligible pa!letllS '.'f"rt" tho~t" \\ ilo had J. Sptn.:li.l'lId 1!11Un- dIJ~·

~os~ b\' ;\ ph\-~i(J3n assuc.lalt"o "'-l1il tlu" stud~-. ~'n() (onsrnl("O to
paruopa[{". and \, no \\I"'f(" randomized '"' uhin I:.! hnurs of their
ITlllH"" . [ndi~lbl(" patIents "fOft' {hose \\lIh in\"oin~mr"ntof the- nr.-n-e
foot or cauda ("quina oniy. C'unshof \HlUncis. or lik-lhrt"a[{"nine: m~lr·

bidi(\": thos~ ,\-ho \\~r(" pr~~nalu. Jddit:ted 10 narcotics. rt"('t"I\'m~

maintenance stt"roids lor olher ff'aSons. or undf"r 13 \ rars ot age:
thos~ who had r~c~ln'dmore than 100 ml!: of m~th\lpr~dOlsolon~or
ItS equi,·alent. or I ml!: of naloxone h~tnr~ admISSIOn '0 the c~nt~r:

and thos~ 10 "hom iollo" -up "ould be dilJicul1.
.-\rl~r d~termininl! a pau~n( S eliglh,lil'·. th~ atl~ndinl! ph'siClan

telephon~d {h~ pharmaCISI al (h~ Yale-:\ew Ha,~n Hospital. .. ho
"blamed lhe patl~nl's h~ighl and "eil!:hl. caJculal~<i the bn(h mass
Ion lh~ hasis of hod\-surtac~ar~a,...nd assIl,[ned th~ pauent to "ne
llf thr~~ sch~ules of adminlSlraucm IT abl~ I!. WilhlO each renl~r

th~ thr~~ trealm~nlS "ere random,ud in hlocks 01 nlOe.

Preparation and Administration ot the Drugs

~lethdpr~dOls()l"n~and ils piac~bo "~r~ prO\'ld~d in i o-\"Ial sets
1)( I-~ vials and prf"part'd \\ un diiU("tlt tbaetrrlostatic "\dter~ at .1

conc~Olra{ion "f h2 ..'i ml! per millilil~r. :\aloxone dnd liS placebo
\O.rTe provided in ltJO-anlpui,.- "if'tS l)f 2-ml par;JOfOns-:rrl"' ampuit'S
and pr~pare<i al a ..onc~ntration "f ~.;.il ml! per miililiter.

B~caus~ of ddferences III th~ appearance. >nlubilil'·. and co",:en
trallon of [he (wo aeti,'t" drUI!S. roach fc-quir('d its (lV. n plact'ho and
infusion pump. For ~ach pati~nl. on~ pump infus~ m~th"ipr~dOls

olone or its plac~bo and a second pump admiOlst~red naloxon~ or
its placebo. Thus. ~ach pali~nl r~c~I\'~d one of thr~~ r~l!lm~ns:

aclt\'e methvlpr~nisoloneand naloxone placebo. meth\"lpr~dOlso

lone placebo and acti,'~ naloxone. or methvipredlllsolon~placebo
and naloxone placeho. :\0 pau~nt r~c~ind both m~thdpr~dniso

lon~ and naloxone. S~paral~ intra"enous sites "'~r~ r~quired lor
~ach pump.

Bo;h dr'ugs ,,~re "dminister~d in a holus dl)s~ owr a l.i-minute
period. follow~ h\ a ~5-minule paus~ and {h~n a 23-hour maml~
nance IOfusion. \kth,lpr~dnisoion~ was l!i"en in a bolus dose of 30
mg per kilogram and a maiOlenanc~ dos~ of 5.~ mg p~r kilol!:ram p~r

hour. and naloxone in a holus dos~ of 5A ml!: p~r kilol!:ram and a
maint~nance dose of ~.O ml!: per kilol!:ram p~r hour. for each drug
the bolus and mainrenance dos~s "aned accordinl[ lo ho(h-surtac~

area ITabl~ II.
All phases of the slud\ 'pr~paration and admlOlStratlon ot the

drul{s. neurolOg'1c ('xaminalions. and stalisucaJ anah's("si wt'rr' car
ried out in a blind~d fashion. Th~ proj!"ress of ,h~ stud\" "as moni
lored b\" a ~alionallnstitutes of H~ahh cnmmill~~.bUlthe n~ffi for
i: to kn~w the drug codes ne-'~r arose. Instilutional r"'i~", boards at·
each cenrer approved the stud,' prOlocol.

Assessment ot Neurologic Function

~eurologlc function was assess~on admission to ~ach c~nl~r and
after six weeks and six months. ~1~asur~m~Ols of motor tuncllon
dnd the sensations of plOprick and light touch w~r~ r~cord~ al ~ach
examlOalion.!1 On admission. Ih~ patleOl! IOjuri~s w~r~ cat~l!:O

rized as complete or incompkt~.Complet~inJuri~s "~r~ lh{)s~ ~I{)w

which the patient had no mOlOr or senson' function. Incompl~l~
injuric=s wc:r~ thos~ bdow \,,-hlch som~ sensorv or mulor funcuon
remain~.

Pinprick and Light Touch

Tweritv-nine segments from C·2 throul!:h S-.; w~r~ ~,ajual~d bi
laterall\" and th~,r functIon ass~ssed 'and scored 1 as ahs~nt II:.
d~cr~ased 121. or normal t3\. .\n expand~d scor~ lor ~ach m~asure

menr ranged Irom 29 i ahs~nt at all I~\"l·lsi to !Ii 'normal at all

faCie 1. Scnedule ot Drug AdmlnlSlralion According 10 BOdy
Suriace Area.
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i~\"ei51. In addItion to hetnl! l!:1\'~n this ~xpand~d n~urolol!:ic scor~.

"'ach patient was classltied in (Jn~ of h\"e C3telrones: anaJ~("slc and
an~sth~llC at or abo\"e T-I. ,f th~ sensations Of ptnpnck and lOuch.
r~sp~cti,·eI,·. w~r~ abs~nt al T·I or aho\"e and 'n ail dislal sel!:m~nts:

anall!:~sic and anesthetic b~iow T-t. i1 sensat",n was absen; beim.
T-I and in all dislal segments: hvpall!:~sic and h\"peslh~slC al or
abO\'~ T-I. ii sensa lion was d~cr~ased at T-I or abo\"~: h"pall!~sic

and h\"pestheslc b~lo" T-t. ,I sensation "'as decr~as~d h~low r·!:
.lod normaL if ail st"gmenls wrr~ ~'·..J.iuated as nurmal.

Motor Function

Six c1assificauon5 w~rr" us~d to record mowr func'.lon In i";' I1lU~

de ~t'e:mr"n:s. :\ scor(' 1)1 U indlt'J.lfd no (OfltractlOn; I. reduced
contraction: :2. active mo,"roment ,.. ithout antl2.ra, it\' I sidt" [0 sldr
but not upward I: 3. .Jctin:> mo'·emenf \\:ith antiera,·u,o: .t. rMiucea
funnion hUI acti,·(' movement .1~amS( resistance: .lnd .1. normaj
function. Expand~ mOtor scor~s ranl[~d from '.l Ino mnlractlon !n
an,' muscle I to iO (all normal r~sponses, and w~r~ oblamed s~pa

ralel\" for lhe ri~ht and Iell sid~.

Patients w~re catel!:onzed as quadrtple1[lC If th~ mOSl cephalad
muscle with no contraction was the first dorsal interossl:U1ls muscl~

iC-8 to T-Il or high~r and th~re was no contraCllon in "0\' dIstal
muscle. paraple1[ic If the mOSI c~phalad muscle ",ilh no contraclion
was b~iow lh~ first dorsal 1Oleross~ous muscl~ and ther~ was no
contraction in 010\' distal musd~. quadrtpar~tlcif th~ most c~phalad
muscJ(" wich a tract' of contraction or acti,'(" movement ,,,'jthOUI
"nligra"il" was the first dorsal iOlerosseous musck or hllzher. para
paretic if the mOSI cephalad muscle with a tra(~ of contrac:ion or
acti\"~ mo\"ement "ilhoUI antil!:r3"il\ was below the first dorsal in
rrrosseous muscle. and normal if responses \Att're normal or onh
mimmall,' impalr~.

"~urolol!;ic examinations w~r~ pertorm~d onl\" h\" aopro"ed p~r

sonnel. If pauents mo,'~ from [he ar~a of initial lr~atmenl. fol
lo\,,"·up examlnauons Wefe conduned at (he dosesr Crnrf"'r. The
tallow-up ~xammalions w~r~ pertormed within pr~scnhed tim~

limits - the six-w~~k ~xammauon.h~l",e~n42 and 49 da\"s ati~r lh~

injun'. and the six-month ~xamination h~tw~~n Il:IO and 110 da\"s
after_

Compliance

The admmislralion 01 th~ studv drul!: was monitored for ~ach

pati~nt. Deviations in th~ liming of administration w~re conSIdered
first-urd~r ,·iolauons. and th~\" occurred when IOfuslOn of the rna,",
t~nancedose be1[an more or I~ss lhan 45 minules aft~r the ~nd 01 the
bolus dose. or when lhe mainrenance infusion lasted an hour mor~
or less than 23 hours. S~cond-order"iolalions occurr~d "hen pa
tients did nOI recei,'~ the assl~ned amount of stud,' drul!:. ()Ih~r

"ioJalions generalt-· r~tlected d~\'Iations from the prolocol in eluri
bili,,'.

Statistical Analysis

Th~ pnmi1n' ~nd point was a <-hanl!:e In n~urolol!:ic function he
tween has~ lin~ and the follow-up ~xamlOauon..-\nalnis of vanance
""as us~d to t~SI th~ hvpoth~sis Ihal the chan~e in scor~ was not
dilferent across lhe Ihre~ Ir~almeOl l!:rnups. w~ summariz~d the
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rr-suhs uSuu!' J.n anal\"sis ,)t" \·.:..lnan(~ tor thf' ~tIt-ns (JI" thr- prolfKoL
!n~ llnJ{" tnt' dt)s~ \"as rru"I\t"d l-:~o (If >B hours from Ifllurv:. :.1wi
:rlr dc,zrt"t" Ill' nr.urolo,!lC !O~.s ,(umol..·tc:' or lfH:om~}it"tt":.

rhe- all.:..lh:'S~s 0' Cl~uroi(Jt!1(5("ort"s u~f"d dal.! from lilt" t"X.lmlTl.ttlon
'1' th~ rlg-hr sld~ot tht" ho(1\. L.lch anah'sis \".IS rr.peart"d \,:ith Sl(}rr~

:rom tnr kIt sldt'. \,nh t"ssf'nuaik Idt'nucJI fesuhs. I"lJ simplif,,' tot"

?ft:"sent.:llion "I tnt r('sults. on I\" data Irom tnt" flght Sld(' .lrt" prest"nt·
rd hrre .. \s .1 dlf'ck to t"1l!"ure thal (he condusluns \.,,·"r~ not inriu·
("nct"d b~ the- assump(ions Ilf the J.nah·sls of \ananct". the standard

error from lh~ analvsis of ;·ananc~ ",as compar~dwith th~ standard
error calculated ",ith lh~ us.. of 50 hoolSlrap samples. ::.1' Th~

al(r..~m~n! was ~"cdl~nt and did nOl r~uh 10 anv dilr~renc~s in the
0\ erail conclusions.

In add ilion to lh~ c"pand~d ncuroio\!lc ,cor~. th~ tiw calel1ori~s

"f injur. w~rc analn~d accordine; to wh~ther the pall~nl·' condi
tion ImprO\·cd. r~mained th~ sam~. or rel1r~ssed. This analvsis used
.i IOI1-lin~ar model" to d~t~rmin~ th~ elT~cts of Ir~alm~nL {im~ b~

lore·lh~ admlOislrallon of thl; dose. and se\'~rit"on improv~menl tn
th~ pallen(s condition. C..lculat;ons w~re done with use of e;..n~ral
ized lin~ar int~ractlve modelin\!.;·'

.\ summa,,· of su,,·,,·al in th~ pati~ms made us~ of th~ product
limit estimator of Ih~ sunwai (urv~.- The cun·~s of th~ lhre~

tr~alm~nt I1roupS w~r~ compar~ci b, th~ IOI!-rank lest.'; Wllh usc uf
th~ PROC Ll FETEST procedur~ in S.\~"

RESULTS

The distribution of the patients randomized at each
collahorating center is shown in Table '2..\ total of
+Hi patiems were randomIzed. and their characteris
tics are shown in Table 3..\s in most series of patients
with spinal-cord injuries. our patiems were tvpicallv
male. white, and 13 to 3~ vears old. The single most
common cause of injury was auwmobile accidents.
lollowed by falls and water-related injuries. The large
majority of patients were conscious on admission and
had no specific cord syndromes (for example. Brown
Sequard syndrome or central cord syndrome). Onlv
two patients had open wounds. About 60 percem of
the patients had complete injuries on admission. Pe
ripheral drug-infusion lines were placed in 92 percent
of the patients. There were no meaningful differences
in the distribution of patients· characteristics among
the three treatment groups.

Fewer than half the patients were admitted directlv
to the study cemer: most were first admitted w an
other hospital. ;\ majority received neither steroids
nor naloxone before emering the smdv cemer and
were immobilized bv cervical collars. The a\'erage
(=5D) time from accident to admission was 3.1 =:2.6
hours. from admission to infusion of the bolus dose
j.6=:2.i hours. and trom accident to bolus dose
8.7=:3.0 hours_

Over half the study population had spinallractures
and dislocations. Bone Iragments were seen in over 40
percent. Table ~ shows the neurologic stams of the
patients who were randomized. There was no differ
ence among the randomized groups: a majority had
quadriplegia or paraplegia. with corresponding levels
of analgesia and anesthesia. Overall. 80 percent of the
patients received their studv drug within the prow
col's time limits. and 92.1 percent received the drug
accordinl1; to the protocol's dose schedule.

Since IWO a priori hvpotheses were that any effects
of treatment would be influenced bv how quickh' the
drug was ~ivl"n and by the severity of injury. (he anal-

Table 2. Distribution of Randomized Patients Accorolna to Col·
laboratlng Center.' -

PUI('F~l"(;,t Of

Ct' H,R ljaol.:p )1l 0' P"UE""r'i

\,f[1H"l -

I'Il£o,.\m.o"'f ...... lOll:O... ,. P't.4( f.ItO

.... II<gheny Generai Ho>pllal. !: .:~ ~ '7 cI J

Pinsburgh
Barrow Neurologlcai ~7 c5 ~9 16 II

Ins(irUlC. Pt!:()IeniA

U/lIv<rsity oi CalifornIa. ~ I ~I ::!2 U.I
San Di<go

Universuy of California. IS I~ ~I 109
Davis

rnlversny of Washington - III I~ 16 9 ~

Hart>orview MedIcal
Center. Se3nle

Sew Yort UniversilY- ! 3 IJ I ~ 7 ~

B<lIevu< Medical
Cenler. :-lew Yor'<

Medical UOIvefSlty oi South 1~ 13 l~ , 6

Caroiina. Charleston
CnlVCTSlCY 01 Texas ~'edtcaj II 10 10 6.4

Br3tICh. Galveslon
Yale University. Sew " ~ 7

Haven. Conn.
Baylor ColI<ge 01 Medlcan<. c)

Houston
Total 162 154 171 !OO 0

.. The MUdy'", blocked de11~" w.n dlSlumcd II t~ centers bttau!lC one' DUIC'n( In each bjQl-1l.

"".'" gl,-cn ill I",-"Otrecll ... "'''''''I!!nec.1 aru~

ysis Was also stratified on the basis of time to I~ading
dose (~8 \"s. >8 hours from injury) and adjusted for
the severitv of injury (complete \'s. incomplete I. Con
sidering all the patients six weeks after injury.---....~

found that the scores of those treated with methvJ~

prednisolone improved more than the scores of those
given placebo for the sensations of pinprick (change
from admission score. 6.7 \·s. +.8; P =: 0.079) and
touch (6.1 vs. 3.9: P = 0.066). ~o comparable im
provements in mowr function were observed. Amon~
the patients treated within eight hours. however. those
given methylprednisolone had sil1;nificantly more im
provement than those given placebo in their motor
function (10.6 \'s. 7.2: P = 0.04-8) and (Ouch (6.3 vs.
2.5: P = 0.03~) scores. Improvements in pinprick
scores were also g-reater (7.8 vs. -l.S: P = 0.061). Pa
tients treated with naloxone did not show significantly
more change in neurologic function than those given
placebo. Patients treated with either drug more than
eight hours after injun; also had changes in neurologic
scores that were nm significantlv different.

After six months the patients lreated with methd
prednisolone had greater sensory improvement than
those receiving placebo (pinprick. 10.0 \·s. 6.6; P =
0.012; and touch. 8.i \'s. 5.9; P = 0.042). :\mong the
patients trealed within eight hours of their injurv.
those receiving methvlprednisolone recovered more
motor function than those given placebo (16.0 vs. 11.'2;
P =: 0.033), and thev also had greater sens0l'\' funClton
(pinprick, II.~ vs. 6.6: P = 0.016: and touch. 8.9 \s.
+.3: P = 0.0301. ~one of the differences In patients
taking naloxone or in patients first lreated more than
eight hours after injun' were statistically significant.

Table 5 shows the change in scores in the patients
treated within eight hours of their injun·. grouped
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Table 3. Demographic ana Clinical CharactenstlCS of the Pallents
at Entry.·

\.·",",fl.A(,.FaI5Tl(' (iltOI P ? \ _I Cf

'''If:TH'l

PIl[O""'50LOl'fF "'_lI)IOIl\oE pt ....CEBU

~l'. 01 pallenls :62 15~ 171
Sex 1<;<1

"ale ~6 ~ riO 5 S~ g 0.3-1
Female i 3 e. 195 152

Race or ethnIC group I~ 1
Black 1..11 g.~ !~ 0 O.l~

~on.Hispamc white ",5 ~I.H 71.9
HispanIC ~.O 016 9.4
Other 01 3 ~.~ ~.7

HeIght (cml !750=9.8 176.5=98 1747=99 f) 23
WeIght Ikgl 750= 130 75.~= 15.5 76.0= 16.7 U.81
....ge I'll

13-19 15~ 1~.9 152 tU7
20-2~ :90 338 2;!.K
:.5-:!9 II I 1~.9 I~.b

30-,~ 101.8 i.1 14.6
35-39 93 5.8 ~.1

4Q_oU , I 5H 59
"'5-..1Q 1.9 :0 1 5
50-54 ~ 3 4b 1.8
~5-59 : 5 I 3 47
360 ~6 97 88

Blood p~sure tmm Hgi
Svstollc 1186=21.3 118.6=2:.4 i 1~.6=:1.I il l~

Diastolic "5.2= Ie. ~ 7:5=17.1 70.7=10.8 007
Pulse 80.5= 198 1«>.0= 199 79.7= 189 0.13

Body mass l'tol

1.16-1.70 m' ! I 7 I~.: I~.o 018
I. 71-:.35 m' ~70 779 ~07

2.36-3.00 m'
, , 3.9 4.7

Cause ot injUry t'O:l
....utomoblle acculenl 377 46.1 43.3 041
Motorcycle accidem 93 3.2 8.8
Fall 17.9 :0.8 199
Crush 01.9 4.b 5.3
Water related Ib.7 13.0 15.2
Other 13.6 12.3 76

Associated injuries 1%)
Skin and soft u..ue 562 57.8 51.5 0.49
Head 173 \8.8 15.8 0.77
Eat. nose. and throa, 4.3 5.2 5.8 0.82
Cardiac 1.9 1.3 1.2 086
Pulmonary 80 11.0 9.4 0.66
GastrolRlesunal 1.9 1.3 2.9 0.57
Genua! or unnary 25 3.2 ~.I 0.70
Musculoskeletal IS.5 18.8 19.9 0.95

Glasgow coma scale (~)

<15 136 110 12.3 0.79
15 ~6.4 890 87.i

Exlenl of injury (~)t

Complete 64.6 539 58.8 o IS
Incomplele 35.4 46.1 -11.2

Cord syndrome I'l-l~
Anterior 75 7.8 7.6 0.53
Central 15.6 14.3 II.Z
POSlenor 0.0 00 1.2
Sane 76.9 77.9 SO.O

·Plus-mJDUS vaJga &f'C muAI :50.

tExtenr of inJut'y wu aucued ~ a neuro60glC eQINnrr an ft~ room. M.casuma
In Ib I pancnu In (he" methylpredruMMone group. 154 In dw: RIJO&OnC' IRaIP. mJ I70 in 1M
plxdlopoup.

:Mcaslftd m 160 palJents I. the rncd1}'1~iJolOllCpoup. 1S4 m the p_ nld

110 I. the ptoccbo group.

according to the neurolog-ic characteristics of the
injurY. Among pleg-ic patients with total sensorv loss
below the level of their injury, those treated with
methylprednisolone had si~nificantly more improve
ment in motor function after six weeks than those ~i\'

en placebo (change. 6.2 vs. 1.3. from admission scores
of 16.9 and 15.6, respectivelv: P = 0.021). ImprO\'e
ments in the sensations of pinprick and touch ap-

proached sig:miicance. In the kw plegic patients '-'lIil
partial sensorY loss. no d ilrrrences were obsern'd
betwee-n those taking meth\'lprednisolone and thost"'
takin!?" placebo..-\mong the patients with paresIS.
motor function also improved more in those treated
with methylprednisolone than in those gi\·en placehIJ
:change. 18.3 \·s. 10.8. from .ldmission scores "I

37.5 and +8.2. respecti\·e!v: P = 0.05+1. .-\mong the
pleg-ic patients with partial senson.· loss. there was sig
nificant)v more improvement in [hose treated \\ Hh
naloxone than in those g-i\'en placebo onlv in pinprIck
sensation.

.-\fter six months. the ple~ic patiems with total sell
son.· loss who were treated with methvlprednisolont'
had significantly more improvement (han those g:1\'en
placebo in all three neurologic measurements (table
51. Similarly. in the patients with paresis and \'ariable
senson.· loss, those given methvJprednisolone within
eight hours of injun.' improyed in all three measures.
and significantly in motor function. ;'-;0 statisticalh
significant differences were ohsen:ed in (he patients
treated with naloxone or with either drug more than
eight hours after their injun.;.

Patients !irst treated more than eight hours .liter
their mjun.· did not dilrer in the changes in their neuro
logic scores according to studv treatment. When pie-·
gic patients with total senson.-· loss who had been treat
ed within eight hours of injury were classified as
quadriplegics and paraplegics. essentially the same
treatment effects as those shown in Table 5 were seen
in each subgroup.

The foregoing analyses included the data from all
randomized patients. irrespective of whether thev reo
ceiyed their study drug- according to the protocol. The
analyses were then repeated for the patients who re
ceived (he drug within the protocol's time limits. The
six-week differences in neurologic outcome between
the patients given methylprednisolone within eig:ht
hours of injury and the patients given placebo were
larger in the group that had complied with the protO
col. The respective changes in scores for the patients
given methylprednisolone and those given placebo
were as follows: motor function. 12.1 and 6.8 I P =
0.008); pinprick, 8.9 and 4.0 (P = 0.003); and lOuch.
7.1 and 2.9 (P = 0.034). After six months, the changes
tor the two groups were as lollows: motor function.
17.2 and to.7 (P=O.OII): pinprick. 12.9 and 5.9
(p = 0.00 I): and touch. 9.8 and 4-.6 (p = 0.020). ;";0
significant differences were seen at any time in the
patients first treated more than eight hours after injun.'
or those treated with naloxone.

We next examined whether the treatments under
study led to improvement sufficient to reassign pa
tients from one of the four abnormal neurologic
categories shown in Table + to a higher functional
(or sensory) g-roup. Among the patients treated with
in eight hours of injun.·. the odds of improving
by a full categorv after SIX weeks were always higher
in the methvlprednisolone group (han in the placebo
group. For motor function. (he odds ratio. as adjust
ed for initial 1<.>\"("1 of injun.·. was 2.0+ (95 percent
confidence interval. 0.81 to 5.121: lor [he sensation
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078

0.85

0.33

0.71

0.43

0.53

....LQXONE

34.4 36.7
31.8 30.2
18.2 148
lOA 11.2
5.2 71

54.S:!: 16.9 54.4" 17.5

48.4 47 I
32.7 ,06
78 106
2.6 2.9
8.5 88

14.9" 18.2 24.0" 196

322 37.5
29.6 256
17.8 14.9
7.2 10.7

13.2 113
56.5" 18.555.7" 18.3

..£11fYL.
__I

~o

354
11.8

1.9
50

23.7" 17.4

41.6
32.9
12.4
5.6
75

53.0"17.1

.10.6
31.3
10.0
8.1

10.0
54.3" 17.9

....cUG

46 45 34 44
1.3 (R) 10.5 (0.019) 7.5 (0.254) 4.21Rl
2.2IR) 9.4 (0.0281 4.2 (0.9471 4.0fRI
2.6 CR) 9.7 (0.050) 7.1 (0.374) 4.7IR)

6 5 /I 6
18.0IR) 23.0 (0.6521 28.9 fO.7111 26.5 (RI
4.0CRI 11.610.803) 18.410.152) 9.8IR)
0.3 (R) 0.0104791 13.5 (0.1811 52 (RI

/7 /2 // /7
10.8 (R) 24.3 (0.0181 14.510.738) 12.91RI
UIRI 14.3 cO. 1331 96 (0633) 7.5 (R)
1.2 (Rl 7.6 (0.1741 6.210.2851 1.0 fR)

/2
14.1 (0.447)
13.9 (0.037)
7.110.2041

SI. WEEU

Table 4. NeurOlogic Status on AdmiSSion. According to Protocol. •

Sr"rn Gaoup P V_Lt"!

\4[lHYl·

PWEOHISOLO"'E NALOXONE PlACEBO

\1010' iune-non ,'II'
QuadriplegiC
ParaplegIc
Quadriparetlc
ParaparetlC
Sormal
Mean expanded motor scon:

Response (0 plllpnck ('l: It
Analgesic 31 or above T·j
Analgesic below T-1
Hypalgesic alor aoove T·I
Hypalgesic below T·I
Normal
Mean expanded plllprick scon:

Response (0 Iighl louch (%l§
Anesthetic 31 or above T-I
AnesthetIC below T·I
HypeslheUC 31 or below T·l
HypeslhetlC below T· I
Sormal
Mean expanded touch score

-P1U1o-fft1IMD ...alua~ means ::SD NcuroioglC cunuftallQftS were noI p:rionncd In I~
patlrftlS aha randodlluuon ~one In each group'- .

,1,4...._ m 161 pabCllIS.n lh< _~lpmllll>01one group. 15] in lh< nolo.""" I-P. "'<I
170 in lh< plaa:bo IlOUP.

;Mcasurat m 161 pabCQlS ID the mctbylpn:dmsolone group. 154 1ft rhr n.UolOfte group.~
Ib9 In lhe plocdlo I""'p.

~Mcasured in 160_.n lh< mctIlylpmlru>olonc _. (52 ,n lIlc rWo'_lroup. and

168 ,n lh< placebo ,"",p.

ful. Similarly, despite previous concern that large
doses of methylprednisolone could cause increased
gastrointestinal bleeding, no meaningful differences
were observed between patients given methylprednis
olone and those given placebo. Mortality in the first
six months after injury did not differ among the three
treatment groups. Moreover, the overall mortality
rate of 6 percent in this study is about half that report
ed in many series of patients with acute spinal-cord
injury.!9

The neurologic improvement seen after six weeks in
the patients treated with m~thylprednisolone was fur-

CA T'EGOIly OF 'HllaY

AIICDMusull£t

P1egic with loW sensory loss
No. ofpoli,,,,. "7 J7

Mocor 6.210.021) - 3.2 (0.394)
Pinpridt 5.'" '0.0621 3.0 (0.690)
Touch b.~ fO.051) 3.7 (0.622)

Plegic wilh panial se......., 1",-,

No. of pollnUJ 5
Mocor lol.4 (0.5641
Pinpridt 11.8 (0.1681
Touch ol.4 10.5151

P3n:ric *ich vat'l4lhlc: ..:n~ lou
,'tiD. alpall,."" /4 12"

~locor 18.3 (0.0541 12.7 CO.6351
Pinprick 10.7 (0.3681 8.2 (0.8441
To""" 3.810.5(8) 6.1 (0.237)

Table 5. Change in Neurologic Measures Six Weeks and Six Months after Injury in
Patients Who Received 1tle Sludy Drug within Eight Hours of Injury.·

DISCUSSION

Ill' plnpnck. the odds ra\lo was 2.93 (1.26 lO 6.79):
and li)r the sensalion of lOuch. it was 1.69 10.72
to 3.941. For l'xampJe. ill 33 percent of the patients
gwen methvlprednisolone. pinprick st>nsation im
prowd bv at kast one cate~orv after six weeks, as
compared with l7 percent of the placebo ~roup.

The differences between treatments were all reduced
;Jfter six months and were not obselyed in the nalox
one ~roup or in anv group of patients who first re
ceived their stud ... drug more than eight hours after
IllJurv.

Wound infections occurred in 7. L 3.3. and 3.6 per
cent of the patients given methvlprednisolone. nalox
one. and placebo. respectivdy \p = 0.21). For gastro
intestinal bleeding the rates were 4.5. 2.0. and 3.0
percent IP = 0.+41. The rates of other complications
were also essentiallv the same in the three groups six
weeks after injun'.

In this randomized. controlled trial of methylpred
nisolone. naloxone. or placebo in the treatment of
acute spinal-cord injury, we observed a significant im
provement in motor function and the sensations of
pinprick and lOuch six weeks and six months after
injury in the patients treated with methylpredniso
lone. The beneficial effect of methylprednisolone was
limited to the patients treated within eight hours of
their injun', supporting the hypothesis that early
treatment is more effective. The importance of early
treatment was further supported by the enhanced ef
fect of treatment in the patients who were given
the drug according to the study protocol. The vast
majoritv of the patients (92.1 percent) completed
the entire study regimen. The mean bolus and mainte
nance doses that were achieved were within 5 percent
of the planned dose according to the weight of
the patients.

We had also hypothesized that patients with com
plete injuries would be unlikelv to benefit from drug
therapy. Although the complete
ness of injury was strongly relat
ed to the degree of neurologic re
covery, both patients with complete
injuries and those with incomplete
injuries improved more after treat
ment with methylprednisolone than
after placebo. Clearly, any notion
that patients seen in the emergency
room with complete spinal-cord in
juries will be unresponsive to ther
apy must be reconsidered.

In ~ASCIS I/~ in which a lower
dose of methylprednisolone was
given for 10 davs, we observed a
significantly inc;eased risk of infec
tion of both the trauma site and
surgical wounds. In the present
slud\'. more patients treated with
ml'l hylprednisolone had wound in
li·ctions. but the difference was not
statisticalh' or clinically meaning-
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Days In Study

Figure 1. Survival Probability lor Patients in Each Treatment
Group Six Months after Acute Spinal-Cord InJury.

Log-rank test = 1.53; P = 0.465.

neurologic status almost identical to those of the pres
ent studv showed that motor and sensory function
have independent and additive effects on 'locomotor
recowry and self-care after injury.!' For example. in
the present study a quadriplegic patient with very lit
tle motor function alter injury (motor score. 12) who
recovered 10 points regained normal upper-bodv
strength with gross movement of some fingers. Such
patients may be able to feed themselves with the aid of
an adapter or brace and to assist in moving them
selves. Another patient with paraplegia. who had no
function from the quadriceps down after injury (motor
score, 37). gained 10 points. Such patients may be able
to stand with braces, bend their knees, and pivot, per
mitting movement without assistance. Nonetheless;
the improvements in neurologic function attributable
to methylprednisolone seen in the present study-can·
not readily be translated into specific improvements in
functional status. Improvement sufficient to advance
by one of the five neurologic categories (e.g., analgesic
at or above T-l) clearly denotes better functional sta
tus. However, many patients improved neurologically
in several spinal-cord segments but remained in thei~'

original category.
Since mobility requires neurologic function at the

first lumbar level and below, we examined patients
treated within eight hours of injury, irrespective of
injury level. Among those who received methylpred
nisolone as compared with placebo, a larger propor
tion had improved (as opposed to stable or worsening)
motor function (difference, 11.8 percent: ~ercent
confidence interval. -2.9 to 25.5), pinprick sensation
(16.2 percent; 1.9 to 30.5), and sensation of touch
(17.9 percent: 3.6 to 32.2). The differences were all
sustained six months later. No naloxone comparisons
were statistically significant.

The dose of methylprednisolone used in the current
study far exceeds the dose necessary to activate corti
costeroid receptors. This suggests that methvlprednis
olone may act through mechanisms unrelated to corti
costeroid receptors. Means et al. showed that very
high doses of methylprednisolone are required to im
prove the histologic outcome~8 and perfusion in the
microvasculature,19 as well as to reduce lipid peroxi
dation,3O in· compressed feline spinal cords. Braughler
et a1. studied the dose-response relation between
methylprednisolone treatment and the reduction of
lipid peroxidation, ~'6 protein degradation. and meta
bolic dysfunctionJ' ·J2 in injured feline spinal cords.
They found a narrow bell-shaped curve in which
the beneficial effects peaked at about 30 mg per
kilogram. The beneficial effects were barely detect
able at 15 mg per kilogram, and the effects became
deleterious at 60 mg .per kilogram. Methylpredniso
lone may act through other mechanisms. High doses
of methylprednisolone markedly enhance the flow of
blood in injured spinal cords, preventing the typical
decline in white-matter blood flow, extracellular calci
um levels, and evoked potentialsn that occurs after
spinal-cord injury. The transmission of monosynaptic
and polysynaptic reflexes in the lumbosacral spinal
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ther enhanced after six months. This observation is
unlikeJv to have been biased. since the studv achieved
almost complete follow-up. Of the surviving patients.
97.9 percent underwent a neurologic ('xamination
after six weeks. and 96.5 percent after six months. We
obtained mortality data on all patients. In view of the
resulls of this stud\'. naloxone cannot be recommend
ed for general use in acute spinal injury. :'\0 consistent
evidence ofefficacv was seen. as some recent studies in
animals have also ·shown. 211·1J We did not contemplate
treating patients with a combination of high-dose
methylprednisolone and naloxone, since there is no
clear pharmacologic rationale for greater efficacy and
there is evidence of increased mortalitv in cats treated
with both drugs.!~ .

There is some evidence from studies in animals that
a dose of 60 mg of methylprednisolone per kilogram
does not provide benefit.1u6 :--;onetheless, future clini
cal studies might usefully examine the etTect of the
earlier and longer administration of methylpredniso
lone. In a recent study/6 cats received an intravenous
bolus of methvlprednisolone (30 mg per kilogram) 30
minutes after injury. followed by intravenous boluses
of 15 mg per kilogram 2 and 6 hours after injury and
then by a continuous +8-hour infusion of 2.5 mg
per kilogram per hour. :-':eurologic recovery was sig
nificantly greater in the cats treated with methylpred
nisolone than in those given placebo. :"0 adverse ef
fects of treatment were noted. The animal study of
Braughler et al.~'6 (total dose, 165 mg per kilogram
given over a 48-hour period) can be compared with
:"ASCIS 2 (154.2 mg per kilogram over a 24-hour
period). Additional therapeutic benefit might be
achieved by extending the duration of administration
in NASCIS 2 to 48 hours, but because there is residual
uncertainty about the ·safety of extended bigh-do~e
therapy, this must be done as part of a randomized,
controlled studv.

The present study focused on neurologic changes
after injurv. The improvements in neurologic function
presumably reflect biologic changes in the spinal cord
and should provide the basis for the patient's subse
quent rehabilitation. Previous work using measures of
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cord is .11'0 facilitated Iw metll\lprednisolone. al
th<Ju~h {he etfeet is rranSICnl and occurs onl\" durinl!;
treatment. .

rht" mO,1 likely explanation {or the obseryed ("Ifens
,)( treatmt'llt is that meth\"lprt'dnisolone supprt'sses
tht' breakdown of membrane by inhibiting lipid per
<"J"idation and h,·droh·sis at lhe sill.' 01" injury_ The
doses required I,)r a trealment effect are similar to
those shown to be most drectiw' in inhibitin~ lipid
peroxidation and the breakdown of neurofilamem in
injured spinal cords. '" These e"eIllS in the hrrakdown
of memhrant' begin and peak within eight hours of
injury. ;1), .-\ secondary elTect of the inhibition of lipid
peroxidation is that \'asoreactiw' bvproducts of arach
idonic acid metabolism are reduced. which impro"es
The How of blood at The injury site.l~ Thus. a number
of studies in animals support mt'thvlprednisolone's
beneficial effect on injured spinal cords. These studies.
logether with the present results. proY'ide a reason to
I!lvestigate further the mechanisms and efncacv of
methYlprednisolone and other inhibitors of lipid per
oxidation.
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DE PERONEUS STIMULATOR ALS
ONDERBEENORTHESE; EEN ZINVOL
ALTERNATIEF?
techniek! toepassing en resultaten.

J. H. Buurke~ R. BOUVv1Ilan~ M. ScrJecht en G. Zilvold
In die arrikel brengen we de peroneus seimulacor ais onderbeenorchese opnieuw onder de aaniiache. De .
rechniek. indicaeies. selef;cie crieeria en de praccische eoepassing eijdens de oefensieuaeie worden beschreven.
Hee gebruik van de seimulator in de prakrijk is onder:oche door middel van een enqueee. Uie de:e enqueee bli/ke.
dae de peroneus srimulaeor een goed hulpmiddel is. mee name voor die mensen die nog veel en relaeief ver willen
of moecen lopeno

Her gebruik van dectriciteit in de genees
;"unde is bepaald niet nieuw. Zo blijkt dat
reeds ~6 voor Chrisms pogingen werden
gedaan om pijn te behandelen middels
e1ectriciteit opgewei<t door een torpedovis
(1).

Gaivani heeit met zijn experimenten aan
kii<kerpoten 10 17S0 (1), waarschijniijic de
eerste aanzet gegeven tot eiectrosumuiatie
ten :,ehoeve van de motoriei<. Cit deze
"'oorbeeiden blijkt dat het een oude behan
delmethode is. Toch heen het oas "one
tijd geleden een \'aste plaats als behandel.
methode verworven.
="a een publicatie van Liberson (Z) in 1961
is de eiectrostimulatie oonieuw in de be·
!angsteiling komen te st~an. Hierbii heert
de toename van de kennis van iysiologi
sche processen enerzijds en een sterke
vergronng van de techmsche mogelijkhe-.
den andemjds een grote rol gesoeeld.
In dit amkel wiilen ~e ingaan-00' deze door
Liberson gemltieerde oncwlkke'iing: de pe
roneus snmulator. Bij een iaesie in het
centrale zenuwstelsel is veelal het penrere
zenuwstelsel nog intakt. Het probleem
waar de patient mee re maken knjgt is het
ontbreken van de sturing ':an de verschii
h:nde bewegingen (3 .... 5. 6). Deze stunng
kan in enkele gevallen overgenomen wor
den door een stimulator. We spreken dan
over :"uncrionele electrostlmulatie (FES).
De meeste public;)ties presenteren resulta
ten v;m !abor:ltorium onderzaek (7. 3. 9.
WI. Hoewei l:1boratonum onderzoek van.
beiang :s. ::al het ulteinaelijk de georuiker
:Iin die :Jepaalt oi de peroneus stimuiator
succesvol :s in het dage!ijks gebrulic am
hienn :neer inzlcht te ii:njgen onderzoch
ten wlj het gebruik van de stimulator na
revaiidatle Joor :niddel van een enQuete
(111. .

De peroneus stImulator is. naast andere
onderbeenorthesen. c:en intemationaal be
kend en ':llgemeen' aanvaard looohulo
mlddel (lZ. 13. l~. :5. 16.). Bij ve~jzi~g
van de oatlent naar coilegae ivsiotheraoeu
ten tJle'ke:l ce;:e ':ee!al -onb~kend :e' :iin

1. H. Buurke;iysiolheraoeul. werkzaam in
het Revalidaliecentrum het Roessingh ce
Enschede;
R. Bouwman. fysiocheraoeutewerkz.aam in
het Dijkzigt ZiekenhulSoce. Rocrerdam.
~f. Schlecht; reliearchiysiocherapeute

, werkzaanr in het Rc:validaClecencrum het I
Roessm!!n [e: Enschede
Proi. Dr. G. Z:lvold'. :llgemeendirecteurvan I
her RevaliJallecencrumhec Roessinlth te
Enscnede; -:
Corr. Jares: Roessinghbleekweg.3J•.7;OO" Ii

AH Enschede-.

met de peroneusstimulator als onderbeen
onhese. \Vij willen met dit anikel meer
inzicht in en bekendheid aan de peroneus
stimulator :lIs onderbeenonhese geven.
Het :herapeutisch gebruik van de pero
neus stimulator Ibijv. vermindering van
spasticiteit. soierversterking en het geven
van extra senslbele inrormatie) (17. :S. 19)
wordt hier verder bUlten beschouwing ge
laten.

Methodiek
Het principe van de peroneus stimulator
Tijdens het normale gaan is naast ondere
andere flexie in heup en knie dorsaalflexie
nodig om de voet vrij naar voren te kunnen
bewegen (:0).
Alswe ons cot de beweging van de voet
beperken. dan zlen we dat de dorsaalflexo
ren gedurenae het emu van de standfase.
de geneie zwaaifase en het begin van lie
daar op volgende standfase aktiei zijn.

Voor vee! mensen met een centra'll neuro
logische aandoenmg is vooral de wlilekeu
rige dorsaait1exie een probleem. De moge
lijkheid hienoe is nihil of wordt snel mm
der na een kone wandeling. Deze c:ltego
rie patienten heeit een voetopvang nodig
am redelijk en veilig te kunnen lopeno Het
normale patroon van aan- en ontspannen
van·de dorsaalflexoren van de voet ttjdens
het ~pan kan. :,ii deze ctltagorie patienten.

nagebootst worden door de peroneus sti
mulator.
Door middel van een voetschakelaar
wordt het juiste moment van stimuleren
bepaald. Deze schakeiaar wordt ter hoogte
van de hiel in de schoen gepiakt en verbon
den met de stimulator. Door de voetscha
keiaar [os te laten en in :e drukken wordt
respectievelijic het begin en het eind van de
pulstrein beoaald. y{et lndere woorden.
koml ce iiei los van de ='Tond dan stan ce
stimulatte. :naakt de 3iei ;"omakt met lie
grand dan stOpt ce stimuiatie (tie iiguur 1).

Ii!l!!!
~....;;:I~;II_~mll~~~
Figuur 1 Rt!latie tussen het begin en her
einde van de mmulatee en het hieiconract.

I

I
I
!

~o
i

Figuur.2 De peroneus slImuiaror pius
roebehoren.

.-\ppar:ltuur
Op bovenstaande foto is de door ons ge
bruikte peroneus stimulator te zien (type
9111 van TD Medicaj).
Het geheel bestaal uit:
1. De stimuiator (aimetingen 3x6x 10

cm).
.., De eiectrodenkabeis.
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Figuur _~ De sIlmuiator met de ciaarop in
:e SlId/en parameters.

J. Twee elec:roden plus electroden
sponsJes.

.:.. Velcro-stnps. :.;niekous oi knoopsgat
dasuek ter bevesnging van de dec
troden.

5. Handsehakelaar plus Kabel.
6. Voetschakeiar plus kaoeL

Op de stimulator lfiguur.3) zijn de volgende
;Jarameters voor :eder individu apart in te

'1Ien:
. •. stroomsterkte
F. frequentie: :0-80 Hz
P. puisduur: 0.1-1 msec
T. pu!stre:n: 0 ..3-) sec.
V. verlengmg: 0-600 msec
W. vertraglOg: 0-600 msec
Vooral de [aatste cine ;::arameters kunnen
;Jer individu verscrullen.

Instelling
:\. De ,troomsterkte wordt zodanig tnge
steld dat er met :0 weinig mogeiijk stroom
een zo goed mogeiijice comracue optreedt.
~1et deze knop 1A: figuur .3) kan tegeii jker
:ijd de stroomkring onderbroken worden
I aan. uitJ.
F. Vit de literatuur ::1) en uit eigen erva
:ing blijk!. dat de frequemie eirca .30 hz is.
Dir geert een kwaiita£ler goede contractie.
met :0 weinig mogeiijk pijnsensarie.
P De puisduur iigt bij voorkeur tussen de

en 1).5 msec. Eij deze ;Juisduur is er
'.vederam sorake van een goede contraetie
met zo weimg mogelijk pijnsensatie. Dir IS
in overeenstemmmg met de bevindingen
.... an Lberson en Cracanin 1:.:1)
T. De :JuistrelO moet zo argesteld worden
jat de pnkkeitljd langer IS dan de zwaalia
;e 'Ian ~et :langedane been tijdens lang
zaam 1 ') looen. Deni< hierbij bijvoorbeeJd
·)ok Jan :raOlooen.
V. Voortauren van de ;Jrikkel na hie leon
:act ;';an :net ":e parameter ":eriengIng'
j<:w<:r~sreiJigd "Noraen. Hier:nee worm
~::n ;';bo"n<:~ 1;"00r1<ome:1. FVSIOlogisch ge
::<::1 :lIn ..:<: Jorsaaitk:wren Olet :neest ae·
::ei :1;1 :onta.:t ':an Je ~id met ae ~rond

: 131-
W. Tiidens ~er :1ormaie go.an worden de
":orsaairie:o:oren acrler Jan her <:ind van de
,;tandfase. ;UlSt no. lie arze!. De illel is dan al
'~n1ge (lid' los van Je onderlaag.
De parameter ":enragIng' maakt de pre
.:iese aisteHing mogelijk van de stimulatie
ten opz!chte van net loskomen van de hiel

'ian de anderiaa,;. 30venoien kan men de
ze parameter ge~rU1Ken Jij mensen. die
t1jdens de 5tanafase '''oor '(one :I.id geen
hielkonro.kt ~ebben. Te vroeg 5timuleren
van de Jorsaaitle:o:oren wo;dt hiermee
voorKomen.

Indic:Hies
Omdat de spier ':,a de !leniere ::enuw lin
dit geval de :1. peroneus commUniS) worm
gestimuleerd. moet deze ::enuw nag intakt
::Ijn. Dit is in de ~egel Jer geval Olj po.
tienten met een !aesie van ~et cenrraie
zenuwsteisel Ibijvooroeeld C. V.A.. ~f.S ..
spastische spinaaloaralyse en partie Ie
dwarslaesie·1. Bij deze groep patienren
hebben we natuuriijk nfet ;;,ileen te maken
met een ·sleepvoer'. Het zijn complexe
beelden. die een totaie benadering verei
sen 15,6). Daarom heeben we een liisr met
voorwaarden en relatieve comra indicaries
gemaakt. waaraan de patient moet voldoen
alvorens mer de stlmuiatie te begmnen.

Voorwaarden
• De patient moet gemotiveerd ziin.
• De patient moer zonder oi met beperkte
hull' kunnen staan en lopeno
• De dorsaalflexoren moeten goed prik
kelbaar zijn (er mag geen sprake zijn van
periieer letsel).
• Evenruele aanweZlgheid van hyperto
nie (mer name in de kUlt) moet te reduceren
nino

Relarieve conrra indicaries:
• 3elangnjke eommunicatieproblemen.
• Belangnjke emotioneie sroornissen.
• Belangrijke hogere functiestoornissen
(denk bijvoorbeeld aan apraxie etc.). De
patient moer larer het Jpparaar zelfstandig
kunnen aanleggen en eventuele deiecren
op kunnen sporen.
• Sensibiliteitsstoornissen van de huid in
het gebied waar de elektroden geplaarst
worden.
• Beperkingen in de mobijjreir van de ge
wrichten van de onderste extremireiren.
Her gebruik van de peroneus stimulator
wordr dan tiidens de oerensltuatle bekeken
en vergeleken mer anciere hulpmiddelen.

Toepassing
Bii de start van de training wordt de wer
king ~n her doel van de snmulator aan de
patient uirgelegd. Hierna wordr de stimula-

Figuur -l De uicgangshouding ii;dens het
aanieggen van de strmuiator.

155

Figuur 5 De mel!St voorkomenae
eleccrode secring.

ror :langelegd door de fysiotherapeut .
De uirgangshouding wordt zo gekozen dat
de parlent onrspannen zir met een lienr
gebogen been (figuur ~). De srimuiatlepa
ramerers worden gemiddeid ingesteld. na
melijk: frequenrie: .30 hz. pulsduur: 0.3
seconden. pulstrein: 2 seconden. verien
ging: 0 seconden. vertraglOg: t) seconden.
De electrode setting worat mdividueel be·
paald. y[en begInr met de meest gebruike
lijke electrode serting: de anode ner boven
de knieho!re. mediaal van de m. biceos fe
moris. de kathade schuin acnrer het fibula
kopje lfiguur 5). Vervolgens dra31t men de
stroom langzaam op..-\.ls er enige reactie
van de dorsaalflelCoren te zien is gaat men
heel rustig mer de kathode schuiven. tordat
de beste eonrracne oprreedt mer zo weimg
mogeiijk stroom. In geval van een inade
quare eonrracrie kan men aan andere eiec

. trode settIngen denken lfiguur 6). Hierna
Kunnen de stimularieoarameters biigesteld
worden om de re3cne 're oprimaJise;en.
Tijdens de eerste behandeling wordt er in
zit geoeiend om de patienr vertrouwd :e
laten raken mer de stroomsensatie en de
reactle die er in zijn of haar been optreedt.
De niero!, volgende behandeiingen worden
in de regel aan her lopen besteed. eerst met
behulp van de handschakelaar. 1ater mer
de voctschakelaar (figuur 7).
Her lopen mer een stimulator zal niet direct
goed ~aan. Ook ~iervoor is een beperKte
doch intensieve periode van !oo~maintng

en loopcorrectie :todig. Gedurencie de be
handelingen wordr de patient ,evens ge
!eerd met de :lpparatuur om te gaan. de
stimulator zelfsrandig Jan :e leggen en
evemuele deiekten op te sporen. Het aan
tal benandeiingen nodig voor het aanieren
en omgaan met de stimulator bedraagr ge
middeld 11. De eerste twee weken wordt er
een keer per dag behandeld. Hierna komt
de patienr nag 1 of 2 keer terug om even
rue!e vragen of gerezen problemen op te
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Fi'5t/ur 6 TIVee aLternatleve eLectrode
setrin'5en. IN B. soms wordt een berere

" reactze verkregen door karhode en anode
~'an pLaars re IVisseLenl.
a. De karhode schuin achrer het
fibuiakople. de anode 0.0 nee mocorisch
pUnt van de m, peroneus.

lossen. :'-Ia goed een half jaar wordt beke
ken or de patient de apparatuur nog rege!
matig gebruikt. Yfocht dit niet het geval
zijn. dan kan men de apparatuurweer inne
men en aan een eventuele volgende kanai
daat verstrekken (de apparatuur is niet
;Jersoonsgebonden zoals bijvooroeeld
:,eugels ).

Enluatie

Het gebruik van de stimulator in de prak·
tljk werd onderzocht door middel van een
enquete. De enquete was gericht op de
voigende onderwerpen:

b. De karhode sehuin aduer her
fibuiakopje. de anode 0.0 hetmororiseh
punt van de m. jibiaLis anterior.

• Diagnose.
• Het wei of niet gebruiken van de stimu

lator.
• Gebruik van andere Ioophulpmiddelen.
• Subjecneve beoordeling van de ge

bruiker.

De groep die werd onderzoeht bestond uit
". 50 patiencer: :net ~en centraal motonsehe
laesie. die russen 1981 en 1984 een stimula
tor ;aegen voorgesehreven. Doel van de
verstrekking was in alle gevallen een ver
oetering van het loopparroon.

Resultaten
Van de 50 vragenlijsten werden er .12
(84%) volledig ingevuld teruggesruurd. De

..:; patlencen die de vragenlijst invulden
behoorden tOt de volgende diagnosegroe
pen: (zie tabel 1):
- Hemlparese ·rechts.
- Hemipatese links.
- ~{ultipie Sclerose.
- Overige diagnoses.
In kolom : en 3 van tabell staan het aamal
(absoiuut en in verhoudine tot het cotaal
van ...21 stlmulatoren dat aan de versehil
lende diagnosegroepen werd voorgesehre
Yen. Kolom J. en 5 tonen het aancal pa
tienten dat de stimulator op dit moment
nog steeds get'lrulkt (absoluut en in verhou
ding tot net aancal in de tweede kolom). Vit
deze tabel blijkt dal 601% van de patienten
de stimulator na tenminste ~en jaar nog
steeds gebruikt. Slatistiseh gezien ver
sehillen de genoemde diagnosegroepen
niet van het percentage van de tctale groep
(chi-square test. (P < 0.05).
De verschillende redenen waarom de res
terende 36% van de patiencen stoppen met
het gebruiken van de stimulator Zljn te zien
in tabel:.

Het niet meer gebruiken van de stimulator
door de patiencen in de eerste en rweede
groep kan niet aan de stimulator zelf wor·
den toegeschreven. maar .lan de conditie
van de patiencen die de stimulator gebruik
ten. Er bHjven dus zes patiencen (1.+% van
het totaal) over die stopten met het gebrui
ken van de stimulator. omdae deze voor
hen ais orthese niet gesehikt bleek.

Alle patienten. die de stimuiator nog ge
bruikten (27) gaven .lan dat het lopen ge
makkelijker en liehter ging. Bovendien zei
den :~ van deze patlencen dat de loopar
stand duidelijk grater werd (zander gerieh
te training). Het is dan 00 k met verwonder
!ijk dat de meeste patiencen l::~) zeiden de

Tabel I. De reiane russell de verschillende dia~nosegroepen.her aanral voorgescnreven
srimlliacoren <!n het aamal nog in gebruik =ifnde scimlliaroren.

Totaal

Reden van beeindiging

1
3

15

Aantal

aantal voor- % van nogin
geschreven totaal gebruik

snmulaloren

12 29% ,. (58%)
13 31% 9 (69C:C)
6 1';'% 3 (50%)

11 25% 3 (7:%)

~2 100% 27 (64%)

Peroneus stimulator niet langer nodig (verbelerde rocstand)
Totale versleehtering van het ziektebeeld
Overgevoeligheid voor stimulatiestroom
Teveel mankementen aan de stimulator
Voorkeur voor andere huipmiddelen

Diagnosegroepen

Hemlparese rechts
Hemiparese links
:Vlultlple sclerose
Ovenge diagnoses

Totaal

Tabel~. Redenen voor sroppen van stlmuLarie.

•
-

Fist/ur i Her iopen merdeperonet/s
:mmuiaror zn de prakrijk (blj een Danen!
me! een parrlde dwarslaesiel' "
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Hulpmiddel Aantal

• Het Janleggen op ::ich en de tI]L! die
daarvoor nodig IS.

---------------------------------------------------_.---'

Taoe! J. De ~'erscfllil,meil! huipml<idell!n die naasr de paoneus sumuiator georwkt
,,",orden.

._-----_ ...- ..._--------------------.._..._--------_..._---------
Warm.:r gevoel in het been 7 J.( 57% ) tJ 0 3
:'ola StImuiaue is het been
iTunder dik 3 1 ( 33%1 0 1
~1inder spanning in de
aangedane arm ..,

2 (100%) I) 0 tJ..
:"101 het georulic van de
stimulator is dorsaalflexie
beter mogelijk 13 6( .16%) 0 2 5

Tabei J. De meese voorkomende subieceieve ervaringen.

Summary

De peroneus stimulator is. evenais andere
hulpmiddelen. niet voor iedere:=n geschikt.
Gezien de voorwaarden komt een kleine
groep mensen voor het gebrulk van. de
peroneus srimulator in aanmerking. Wordt
selectie goed en bewust toegepast. dan
blijkt de peroneus stimulator een goed
hulpmiddel te zijn. mer name voor die
mensen die nog veel .:n relatier ver willen
or moeten lopeno De vraag of de peroneus
stimulator een ZInvol altematier is kan dus
met een duidelijk ja beanrwoord worden.

:'lieuwe ontwikkelingen
In samenwerking met de Universiteit
Twente wordt de peroneus stimularor nog
verder onrwikkeld. Zo zijn we op her ogen
blik bezig mer het vervaardigen van een
kleinere stimulatOr (afmeringen circa:: x 5
x 7 cm). Bovendien onderzoeken we or de
patient spanningsgesmurde. stimulatie Jis
aangenamer ervaarc dan stroomgesmurde
stimularie.
;-.l'aast dir verbeteren van de zogenaamde
oppervlakte stimulatie-appatatuur wordt
er op het ogenblik gewerkt aan een implan
teerbare peroneus stimulator. ~adeien zo
als het aanleggen en de tijd die daarvoor
nodig is zouden daardoor opgelost kunnen
worden (22).
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In this paper the peroneai nerve stimuiator:lS a
ioot orthOSIS is presented. Tecnnicai data.
indicalions and the practical use oi the peroneai
nerve stimulator is descnbed. The use of the
peroneal nerve ~timuiator in daily liie after
rehabilitation. is investigated by means oi a
questionnaire. From this questionnaire It

appeared that the peroneai nerve stimulator is a
good waiking aid. ~soeC1allv for those people

.who have to or like to walk long distances.
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1

Overige
diagn.

~l.S.

Toraal '7

Hemi
rechts

Hemi
links

ben we hier a:lOwijzingen die er op duiden
dat deze patic:nten tenminste met betrek
king tot de subJectieve beoordelingen Jls
Jrzomierlijke diagnosegroepen gezlen
moe ten worden. Dit komr overeen met de
algemene inzichren berretfende eVA pa
tiencen zoals men die in recenre literaruur
beschrijft l~. 5. 6).

Voordat men met de peroneus stimulator
gaat werken moer men zich realiseren dat
er sprake is van een verstoorde motoriek.
Het eindresultaar zal dan ook nooit her
normale functioneren evenaren (evenals
bij gebruik van andere loophulpmiddelen I.

De peroneus stimulatOr is geen wonder
middeL :ret IS een huipmiddel. ~en orchese.
mer specifieke voor- en nadelen.

Conclusie

Voordelen:
• Een aktieve konrraktie met J.ls gevolg

een gunstige invioed op de doorbloe
ding.

• Betere afferente iniormatie.
• Grotere !oopaistand zonder gerichte

training.
• Het lopen wordt als lichter ervaren.
• Her 'Jangedane been' wordt beter be

last.
• De peroneus stimulator is niet per

soonsgebonden.
• De peroneus stimulator is niet gebon

den aan een paar schoenen.
• Her gewicht van de orthese is gering.
• De peroneus stimularor is cosmetisch

iraai.

Nadelen:
• Grotere kwetsbaarheid van het geheeL

Aantal

Polvprooyleen spaik
Orthopaedische schoen
Dubbelst.Jars onderbeenbe:lgel

Subjectieve :=rvaringen

De meeste patiencen dr.Jgen deze hulpmid
delen njdens het werk en voor het lopen
van korte J.rstanden. omdat her aanleggen
makkelijker en sneller is. De verondersrel
ling. dat men de peroneus stimulatOr aJleen

':-ruikt ais her gemak ervan opweegt re
scn de moeite die her aanleggen kost.
wordt gestaard door de volgende cijfers. :3
Patienren hebben 10 mimlren nodig om de
stimuia[Qr Jan te leggen. Drie parienren
hebben hiervoor 10 a:0 minuten nodig en
een parienc heen meer dan :0 minuren
nodig om de snmulator aan re [eggen.
Naast deze 'exacte' gegevens werd in de
enquere ook naar subjeetieve ervaringen
gevraagd. De meest voorkomende subJec
rieve ervaringen zijn weergegeven in rabel
~.

stimulator te gebruiken voor lange aaneen
gesloten periodes.
De vraag or deze pati~nren naast de stimu
lator ook J.ndere hulpmiddelen gebruiken
werd door zevenpatienren met Ja beant
woord. Welke hulpmlddelen ze gebruiken
is 10 tabel 3 te zlen.

Tabel ~.

Het opmerkeiijke van de resultaten in rabel
.i is her reir dar bij drie van de vier onderde
len het aandeel van parienten mer een he
mlparese links grorer is (chi-square test.
t' < 0.::) dan :ret aandeel van deze pa
tienten in de totale groep van2i (33%. tie
- "'ei 1. kolom .iL Dit is in tegensteiling rot

, aandeel van de patienten met een hemi
parese redus. Hoewel patienten met een
hemiparese rechts en patiencen met een
hemiparese links in veel onderzoeken met
betrekking tOt stimuiane in dezelfde groep
worden ingedeeld (eVA patiencen). heo-
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perspectief
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ISBN 90-5002-002x.

• Her boek besta:u uit een viertal hoordstuk:-
ken en een uirvoerige bijiage_ Hoordsruk I

: ~1ototiek: Haordstuk ~ Her audirieve e:t:
: visuele systeem: Hoordstuk 3 De oriente·
: rings basIs en :enslotte. Hoordstuk .1 Her
, benandelingspian.
: Eigenlijk is her een gemakke!ijk boek'. niet
· voor de laer maar voor de sc:tnjver. Eerr
· beiangrijk: deel van de pagina's wordt ~e-

. , "1lid door hoordstuk 1. In dir hoordsrui<.
, wordt de neurologlsche basis beschre"'en
i van de r'menseiiike) motOtiek. Die geoeurt
, ecnter rommelig. het hoordseuk. is erg lang

(1':5 paglna's) en bevae geen duidelijke iijn.
: De onderdeien lijken nogal wiilekeung ge
: kozen. Het is daarnaast saai. ;Cortom het
!wijkt niet arvan de gebruikeliike :ekstboe·
• ken. 'Jergens steekt-de auteu; zijn nek uir.

n1euwe ont....ikkelingen op hec gebied van
: de ;runng van de motoriek en stoomissen
· worden nergens vermeid. Het merendee!
, van de ideeen 'ovordt ontleend aan L;,tria's
· 'The 'Morking bram', Oak hooidseuk :
; worat ~ekenmerkt door deze 'normale'
: rekseboeKenweeensch:lo.
; .-~Is rec:maardiging '.'oor een derge!ijke

·)czet ..... ljSl Je aueeur hernaaideiijk op de
~e!evantie van deze ;';ennls vaor de ~hera

;:;Ie. 3ijvoofC'eeld up pagma :~O ste!e Van
· SchalK 'Vanwege hee rell dat olinde klnde-
~en rtelgen we het maken van stereollepe

; ::>ewegmgen en hierdaor een reeardaue in
• de motonsche ontwlkkeling kunnen ~aan

· venonen IS [raining op her ;'oeoriscn; do
me," nodig. Dit is een reden eemeer voor
:heraoeulen om inZlcht te verwerven in het
iunktioneren van het visuele syseeem..

la.;:o weet ik er nog wei meer. Ten eerste
diem het hier natuuriijk tegaan am beant
woording van de' vraagt war de thera
peutr' e) moet doen en waaront' err' nier dar;
ze lets moeten aoen. Ten tweede klinkt het:
merkwaardig dar je: om' 1herapie aan blin
den te- geven moet weterr hoe her visueie
systeem 0p fundamenreel nivo funktio-·
neerr. Wat ;e moet weten is welke de- in
vloed van de visus is. op de motorieic. DC'
fundamente!e werking- van het visuele sys
teem ':In sich' :s minder bela'ngrijk. Over
de interactie tussen mo(oriek en visus laat.
de :luteur zicn nauweiiiks mr. ~ergens:.

wordr bijvoorbeeid melding gemaakt. van'
her denken: over visus in termen van ex~

proprioceptie. or over de VOOT de therapie:
re:e....ante ~xperimenten van Lee en ande
ren (inmiddels toch zo'n tien jaaroud). De'
relatie naar de lher:lpie is in deze hoord
stukken nergens helder uiegewerkt.
Het boek staat vol met vage_ .woilige'
zinnen waar de :ezer nier veel aan heeft
bijvoorbp.eld ?agina 165 'Mototiek en cen
traai zenuwste!sel vormen een funktionele
eenneid'. Hiermee zeg je niet alleen niets
maar het IS ook echte :lauwekui. Die vaag
held :s een ;torende eigenschap van het
boei< en ii.: zal hier :log een paar voorbeei
.:len noemen:
pagina 16-+ . 'Joncognltieve handelings
struKturen' Wal z:jn dit:' Is dit dan geen
~enms. 01' een reoresentalie? Wat is dan
motone!,;.' \Vat is Jan cognitie? 'Jergens
worar ait uitgewerkL
;Jagina i65 '\Olet ver:lndering van de ~ande·

;ingsstruKluren worden :n eerste instanrie
de veranuenngen van Je parameters be
doeili'. '.Ve!ke parameters. wat zi.in in dit
\'ercJna parameters en Wat is de rol hier
van. Alweer de ;loraige :aal waarbij be
gnppen opkomen en weer verdwijnen zon·
Jer gedeiinieerd te worden.
pagma i90 'psychogram', Er is sprake van
een psychogram. zonder trouwens te ver-

duidelijken wardit wei mag zijn. Wei krijgt
de:lezer te horen dar het maken ervan een
vereiste is· om iets te weten te- komen over
iemand's ·Janoakgedrag·. Direkt daarop
voigt echter de zm car zuiks in de dageli jk
se praktijk onmogeiijk is en dat van thera
peuten en leraren L.O. niet v~rwacntmag
worden dat ze zoiets kunnen. rs her nu een
vereiste or niet'? Haagt de verbaasde lezer
zidt ar.
Soms worden be!angrijke aUteurs geintro
duceerd omdaama weer even gemakkelijk
teverdwijnen. Bijvooroeeid op pagina 167
wordt.Adams genoemd. Van Schaik noemr
het. 'perceotuaJ crace' en het "memory tra
ce' (kemoegrippen uit Adam's dosed loop
theorie). maar daar noucit het dan ook mee
op. Waartoe aienen deze ':races'; War is
hun funktie"bij het teren? Bewegingsleren
is bij Adams namelijk het verwerven van
perceplueie 5poren' en .:laarvoor is feed
back essentteei. Hierover niets en dat is
;tOrend. Daar waar de praktijk erbij be·
trokken wordt zijn de richtlijnen vaak wac
al te gemakkeiijk. Bijvoorbeeld op pagina
179 worden de begrippen 'massed' vs 'dis
tributed practice' :'esproken. De bespre
king is te mager en de aanoeveiing voor
distributed practice is unjuist. De dfecten
van distrtbuted practice en massed practl·
ce op leren ziin nameiiik onduideiijk her
merendeel "an de experimenten laat in
(eite slechts korrdurenoe 'periormance'
eifec:en zien ! in het voordeel van discnbu
eed pr.1ctlce. Jat wel) en geen leer eriecten.
Tot :over :en :":leine selectle. Het is :liet
moeiiiik deze reeks voorbeelden uit :e
breiden. .-\Js conclusie. en ik geer miin I
mening voor een betere. is cit boele leen 'I

aanwinst. Het levert geen extra ideeen en
na het doorworstelen van .3::5 oal!ina·s ben I
je niet veeI verder dan aan het oegm van
het boek..

Dr: Th. :'"Iulder



BEHANDELINGEN

Introductle

Een vorig nummer presenteerde een kort overzicht van een paar van de SCS genezings-/onder
zoeksprogramma's. Het navolgende is een beknopte discussie over enkele normale behandelin
gen voor de eerste, oorspronkelijke, ruggemergbeschadiging alswel voor een paar gevolgen van
deze vanwege de vele bijwerkingen.

De Nieuwsbrief heeft schade aan het ruggemerg vaak vergeleken met schade aan de elektrici
teitscentrale van een dorp of stad. Mankementen aan deze centrale krachtbron treffen enorm
veel zaken. Straatlantaarns worden gedimd of doven, verlichting, verwarming, koeling, radio, te
levisie e.d. worden sterk gestoord of vallen helemaal uit.

Omdat er geen genezingsmogelijkheid voor het voornaamste centrale probleem was, aangezien
de belangrijkste krachtcentrale - het ruggemerg - niet gerepareerd kon worden, was de me
dische behandeling gedwongen zich in eerste instantie bezig te houden met de symptomen en de
secundaire effecten. Dit =?ijn voortvloeisels, zoals doorligwonden, blaas- en botproblemen enz.
en niet het ruggemerg zelf.

Deze benadering was lucratief voor dat kleine deel van de economie dat in dit soort behandelin
gen is gespecialiseerd. Echter voor de patienten en de rest van de economie, die hen niet van
dienst kan zijn, en voor de belastingbetaler, die de rekening uiteindelijk betaalt, is het een regel
rechte ramp zowel menselijk als economisch.

Toen SCS 12 jaar geleden startte, werd overal gezegd, dat genezing voor iemand die verlamd is,
hopeloos was en verder dat het misschien nog 400 jaar zou duren voor er genezing zou zijn. Hoe
dan ook, wij geloofden dat een tijdperk van nucleaire kracht, ruimtereizen en moleculaire biolo
gie, ook genezing zou kunnen bewerkstelligen. In feite geloofden wij dat er genoeg bewijzen
aanwezig waren zodat een groot dee1 gedaan zou kunnen worden om ons op weg te helpen door
meer aandacht te schenken aan datgene wat al beschikbaar is, zelfs al zou genezing dan nog niet
mogelijk zijn. Dat was toen zo en nu nog veel meer.

Gedurende het daaropvolgende jaar zal veelbelovend nieuw wetenschappelijk onderzoek met de
reeds gemaakte SCS-vorderingen verbonden worden om ons op het punt van een genezingsmo
gelijkheid te brengen, wat pas 2 jaar geleden nog voor onmogelijk werd gehouden. Ondertussen
bleef men bet leed wei verdragen. Misschien zal nu de onderstaande korte discussie enkelen van
hen kunnen helpen. (Er bestaat een SCS-Informatiesysteem, waar leden zich kunnen wenden tot
bevoegde specialisten en centra'>

HET OORSPRONKELIJK LETSEL

Introductle

De term oorspronkelijk letsel verwijst naar het ruggemergletsel zelf, de oorzaak van aile andere
problemen. Er zijn behandelingen voor het acute of nieuwe letsel en voor het oudere chronische
letsel. Die voor het eerstgenoemde letsel zijn. vanzelfsprekend. ietwat doeltreffender als ze op
tijd worden toegepast. Zij kunnen namelijk het letsel een halt toeroepen zodat de aanwezige
definitieve voortgang van verlamming naar de chronische staat wordt teruggedrongen. Maar
noch de acute noch de chronische behandelingen zijn tot nu toe erg effecitief.

- 9 -



Gedurende 40 jaar zijn er verschillende manieren van behandeling voor ruggemergletsels toege
past. Ais de schade niet te erg was en er onmiddellijk na de verwonding hulp is geboden (hoe
sneller, hoe beted, kon de patient enigszins geholpen worden. Omdat deze behandelingen niet in
alle gevallen effectief waren en omdat zij in een noodtoestand zeer snel na het onstaan van het
letsel werden toegepast, zijn de resultaten wisselend, wat aanleiding kan zijn tot een aanklacht
wegens verkeerde behandeling. Zulke behandelingen - hoewel aantrekkelijk - zijn daarom nooit
(op enkele zeldzame gevallen na, die aahgeven dat genezing mogelijk is) succesvol op een brede
klinische basis toegepast.

Decompressie (Het opheffen van de druk op het ruggemerg)

Allereerst moet men in gedachten houden dat niet aIle ruggemergletsels een operatieve ingreep
nodig hebben. Engelse studies concludeerden dat er waarschijnlijk 35% betere resultaten kunnen
worden bereikt als er in 't geheel geen operatie aan te pas kwam. De reden is dat een grote ope
ratie, vooral gedurende de acute fase van shock, oedeem etc. de .bloedtoevoer verder beperkt en
daardoor het oorspronkelijke probleem juist kan verergeren. De Amerikaanse ervaring echter
geeft juist de voorkeur aan eenoperatieve ingreep vooral bij ernstigegevallen waarbij ernstig
gebroken botten en werveldelen met oprekking alleen niet eenvoudig verplaatst of gestabiliseerd
kunnen worden. Een andere reden is dat er in de Verenigde Staten, en niet in Engeland, een
premie bestaat voor het verlenen van een dienst of bijdrage aan medische werkwijzen.

De traditionele standaard gehanteerde behandeling voor een dwarslaesie was jarenlang het via de
rugkant operatief verwijderen van gebroken ruggegraatbotten die druk uitoefenden op het rug
gemerg. Terwijl echter de ruggegraat gestabiliseerd en er iets van de druk van bot en wervel van
de rugzijde werd opgeheven, bleven heel vaak (vooral bij ernstige letsels) de grote botten van de
wervelkolom, die aan de voorzijde van het ruggemergkanaal verbonden zijn, na voornoemde
operatie schadelijke druk uitoefenen.

Dus wanneer een operatieve ingreep via de rugkant nodig is, blijft bij deze ingreep gewoonlijk
wat van het oorspronkelijke bot, dat op het ruggemerg drukt, achter. Hoewel de eerste opera
ties in de 30-er jaren werden verricht, is men daarom aan het eind van de 70-er jaren steeds vaker
de benadering aan de voorzijde gaan gebruiken om bij die achtergebleven stukken bot te kunnen
komen. Voor het thoracale- (= borst) en lumbale- (= buik, lende) gebied is dit een zeer ingrij
pende operatie, vergeleken met het gebied van enkele centimeters weefsel in de rug. De borst en
ribbenkast of buikholte moet worden geopend om bij de wervelkolom te komen. Zo'n ingrijpende
operatie kan niet zomaar door een willekeurige chirurg gedaan of overwogen worden.

Voor patienten, die de uiteindelijke kandidaten zijn voor een frontale operatieve benadering,
geeft men de voorkeur aan hen die aan de navolgende kenmerkend e voorwaarden voldoen: ver
wondingen die minder dan 2 tot 3 jaar geleden ontstaan zijn, een niet algehele verlamming en er
mag geen operatie aan vooraf zijn gegaan. Om een of andere reden echter zijn er dikwijls uitzon
deringen voor deze 'ideale' voorwaarden gemaakt.

Een deel krijgt enige opmerkelijke mogelijkheid zich weer te kunnen bewegen, voor circa 2/3
deel van de gevallen verandert er niets. Een zeer klein aantal vertoont een opmerkelijke vooruit
gang ~n ongeveer 1% ervan kan als gevolg van zo'n operatie overlijden. Het moet benadrukt wor-

.den dat in deze statistieken het aIleen om die 'ideale' gevallen gaat en dat dit duidelijk slechts
een minderheid van het aantal personen met een dwarslaesies betreft.

Over dit onderwerp zou veel meer aangedragen kunnen worden. Het blijft voldoende te zeggen
dat wie dan ook zo'n operatie overweegt, waarbij het letsel aan de voorzijde wordt benaderd, het
advies moet zoeken van erkende en ervaren deskundigen in deze bijzondere procedure. Niet alle
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neuro- en orthopedisch chirurgen zi jn op dit punt gekwalificeerd. om precies te zijn maar enke
len. In veel plaatsen zouden vele chirurgen het willen uitvoeren maar men zou wensen dat ze het
zou den laten.

Hypothermia Ckunstmatige afkoellng van het llchaamJ

Men heeft allang erkend dat ontstekingen en zwellingen effectief door afkoeling behandeld, of
op z'n minst verbeterd, kunnen worden. Bij dwarslaesies is in de 60-er jaren door Dr. Robert
White en anderen bij de Mayo Clinic ontdekt dat men door koeling van een pas ontstane dwar
slaesie enige helende effecten kon bewerkstelligen. Dr. Hansebout en zijn medewerkers in
Canada ontwierpen later een koelingsapparaat, dat gedurende de opheffing van de druk op het
ruggemerg en zog auw mogelijk na de verwonding toegepast, enigszins kan helpen. Opnieuw zijn
de 'ideale' voorwaarden een niet aIleen hoofdzakelijk zo vroeg mogelijke toepassing maar ook
een zo minimale en incomplete beschadiging. Hetzelfde geldt voor aIle mogelijke acute behande
lingen.

Deze onderzoekers vinden dat de toepassing van afkoeling het meest effectief was bij een Minder
dan 8 uur geleden ontst~e verwonding. Na deze tijd van 8 uur nam het effect in de tijd sterk af.

Geneesmiddelen

Al meer dan 40 jaar bestaat er een aanzienlijke verscheidenheid aan geneesmiddelen, die ontste
kingen tegengaan. Vergelijkbaar met hypothermia, waarbij het li chaam kunstmatig wordt afge
koeld (bijv. bij open hart operaties), beperken ze zwellingen en andere schade. ontstaan als
gevolg van verwonding.

Maar, zoals aIle andere behandelingen tot dusver, verhelpen ze vrijwel niets aan de weefselbe
schadiging zoals die dicht bij de verwonding ontstond.

Bovendien, om effectief te zijn, moeten ze relatief snel worden toegediend; in sommige gevallen
binnen enkele minuten of hoogstens enkele uren.

Een duidelijke uitzondering betrof een "quad injury" (verlamming van aIle vier ledematen) die na
42 dagen werd behandeld met een koortsopwekkend middel Pyro imen. Dit werd echter niet
zorgvuldig en succesvol nagegaan. De patient vertoonde daarbij een zeer aanzienlijk herstel.
Vervolg-behandelingen slaagden er niet in om het oorspronkelijke effect te herhalen, wat heeft
geleid tot de theorie dat er ofwei ,iets unieks of onbekends was met de patient in kwestie, of met
de speciale dosering van het genoemde geneesmiddel. Misschien was het geneesmiddel onzuiver
en bevatte het een onbekende werkende stof, wellicht een enzym.

Zuurstof

Er zijn een aantal gevallen bekend, waarin onder hoge druk (hoger dan de atmosferische) toege
diende zuurstof pas-ontstane weefselbeschadigingen terugdrong. Klaarblijkelijk heeft dit een
gunstig effect op de werking van omloopsystemen, die in en nabij de wond nog werken en
ontstekings en zwellingsverschijnselen in zekere mate verder terugdringen. In chronische geval
len echter, is het effect, zoals met andere acute behandelingen, uiterst minimaal.

Cyst, of Syrinx, DraInage

Dit is een van de weinige behandelingen van het ruggemerg zelf, toegepast in de chronische fase
( behalve bij verlate decompressies >. Soms kan het een verslechtering van de toestand voorko-
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men of verlichten. Bij sommige patienten ontwikkelen zich met vloeistof gevulde holtes in het
beschadigde deel van het ruggemerg, die zich kunnen verwijden en daarmee een toenemende druk
uitoefenen op het overige deel van het ruggemerg, wat leidt tot verder verlies aan functie en
gevoel. Soms, in de meer ernstige gevallen. wordt de aanhoudende vergroting van de holte voor
komen dooreen ingreep. waarbij een afvoersysteem wordt ingebracht. vergelijkbaar met dat,
welke bij hersenoperaties wordt toegepast. Deze kan de druk op de blaas wegnemen en vaak ook
de holte doorlaatbaar houden. Soms echter, raken deze drainagebuisjes verstopt en andere
ingrepen zijn dan nodig om ze te ontstoppen of te vervangen.

De Nieuwsbrief heeft vaak de verschillen tussen acute en chronische toepassingen belicht. Tot
dusver, ofschoon een aantal acute behandelingen positieve effecten hebben gehad, zijn ze kli
nisch niet erg bruikbaar vanwege gebrek aan effectiviteit en door de beperkingen in de tijd. Voor
chronische toepassingen zijn acute geneeswijzen praktisch nutteloos. AIleen als chronische
gevallen gevaarloos tot "acute" kunnen worden teruggebracht, zonder alle neveneffecten zoals
shock, ontistekingen. edema. etc. dan wellicht kan een verscheidenheid aan acute behandelingen
ook voor chronische gevallen beschikbaar worden. Er zijn een aantal mogelijkeuitzonderingen,
zoals de mogelijkheid van oppervlakkige zenuwverbinding.

SECUNDAIRE EFFECTEN

Inleldlng

Dit is verreweg het meest uitgebreide gebied van ruggemergbeschadigingen, tenminste in zijn
verscheidenheid. Secundaire effecten of gevolgen zijn het doorliggen, de blaas- en nierproble
men. botaandoeningen. problemen met de spijsvertering en stoelgang, sexuele problemen enz.
enz. Er bestaat een lange lijst met haast oneindige varieteiten over elk van deze onderwerpen.
Echter. in tegensteliling tot de oorspronkelijke beschadiging van het ruggemerg zelf. die de
oorsprong is van al deze vervolg-effecten. is het tenminste iets dat deze effecten vaak kunnen
worden voorkomen of succesvol bestreden. Dat wi! zeggen. de symptomen kunnen worden
bestreden, zij het niet de fundamentele oorzaak. Net zoals het geval is met aIle mogelijke behan
delingen voor acute gevaIlen, de behandelingen van secundaire effecten kunnen het best worden
uitgevoerd door artsen met de meeste ervaring en die (hoewel niet altijd) werkzaam zijn in de
toonaangevende medische centra.

De problemen met de blaas

Behalve het oorspronkelijke, alles veroorzakende letsel zelf. is dit terrein het meest belangrijk
en levensbedreigend als het niet goed wordt behandeld. Het is uiterst belangrijk om de zorgvul
dige behandeling ervan en het toezicht erop aan de meest ervaren medici over te laten. Zonder
technisch te worden.eenvoudig gesteld. bij SCI-patienten functioneren zintuigelijke en moto
rische circuits. die bij de oorspronkelijk verwonding zijn beschadigd. niet. Wanneer een normale
blaas vol is trekt hij samen om te legen en zijn afsluiters gaan tegelijkertijd open om het door
spoelen mogelijk te maken. Bij een neurogene of SCI-blaas kan d it evenwicht door een veelheid
van factoren verstoord worden. Ofwei de blaas trekt niet samen, raakt overvol en beschadigt de
nieren, ofweI hij trekt te vroeg samen maar de afsluiters gaan niet open. waardoor een onderdruk
ontstaat met hetzelfde resultaat. In sommige gevallen is alles open. Oat hangt allemaal af van
het overgebleven beheersbare neurale circuit. Deze situaties leiden tot tal van complicaties die
gevaarlijk en levensbedreigendkunnen zijn. Voortdurende opsl ag van urine in de urinebuis en
nieren kan deze organen beschadigen. Ais de blaas niet regelmatig en zorgvuldig kunstmatig
wordt geleegd. dan kan de achterbli jvende urine geinfecteerd raken en dat maakt de zaak aIleen
maar erger. Soms kunnen de blaaswanden door te vroege samentrekking zo gespierd raken dat
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de omvang van de blaas aanzienlijk wordt verkleind. De vraag is nu. hoe deze problemen het
beste behandeld kunnen worden om aile nare gevolgen te vermijden. Zoals gewoonlijk kan de
behandeling soms verdere problemen oproepen. Daarom zijn zorgvuldig controleren, professio
neel toezicht en een goed-geplande dagelijkse routi ne belangrijk, zoals dat ook voor andere
zaken geldt. Hieronder voIgt een korte opsomming van een aantal blaasbehandelingsschema's.
Soms worden ze in combinatie met succes toegepast, met name de eerste twee .

Ontspanningsgeneesmiddelen
Bepaalde geneesmiddelen kunnen worden toegediend om blazen, die te vroeg samentrekken of
spastisch zijn te ontspannen. zodat ze zich op een normale wijze vuIlen. Deze middelen hebben
enige bijwerkingen, maar zijn in het algemeen niet schadelijk.

Antibiotica
Bij sommige patienten worden doseringen van bepaalde geneesmiddelen gebruikt om de urine
steriel te houden om infectie te voorkomen. Hiervan zijn veel nieuwe types op de markt en een
competente neuro-uroloog is van de meeste types op de hoogte en weet hoe ze toe te dienen.
Maar antibiotica kan op langere termijn,(ma anden soms jaren later> schadelijk zijn voor bijvoor
beeld het spijsverteringsstelsel dat ontregeld kan raken en andere ernstige bijwerkingen veroor
zaken. In bepaalde gevailen kan antibiotica heel nuttig zijn. Ais ze echter met succes vermeden
kan worden. verdient dat vanzelfsprekend de voorkeur.

Catheters
In de urinebuis gebrachte catheters worden soms toegepast. Deze kunnen evenwel zelf infecties
veroorzaken of ertoe bijdragen. De catheters kunnen veiliger bij vrouwen worden toegepast. Bij
mannen kan langdurig gebruik leiden tot schadelijke vernauwingen. Bepaalde bedrijven, die
medische apparatuur vervaardigen, zijn nu bezig met de ontwikkeling van steriele types van deze
catheters. die het infectie probleem kunnen voorkomen. Tot nu toe echter zijn de resultaten
daarmee niet geweldig en vindt men nog de beste catheters onder de siliconen-types.

Catheters die boven de streek van de uitwendige geslachtsorganen blijvend worden ingebracht.
Voornamelijk voor patienten, die verlamd zijn aan aIle ledematen, zijn deze catheters vaak een
goede oplossing omdat het gebruik van de handen niet vereist is. De catheter wordt doorgaans
door een medicus eens per maand ingebracht waarbij de oude vervangen wordt. Een catheterbuis
wordt met een lange naald vanaf de b uitenkant door de buik in een holte van de blaas gebracht.
Ais een en ander zorgvuldig wordt gedaan en de catheter niet periodiek afgeklemd wordt, voer
t de catheter constant urine af zodat de blaas kan krimpen. omdat hij nooit volraakt. In geval er
een permanent bUiten werking wordt gesteld: de holte h eelt in ongeveer een dag. Het inbrengen
van de catheters, evenals bij de eerder besproken catheters, behelst een omkeerbare en dus
aantrekkelijke procedure. Echter antibiotica-doseringen zijn hierbij vaak vereist.
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