Aandoening

Ziekte van Dupuytren
Bij de ziekte van Dupuytren verlittekent het bindweefsel in de hand. Hierdoor kunnen uw
vingers op den duur krom komen te staan. U kunt uw vingers niet meer goed strekken en uw
hand minder goed gebruiken.
Bindweefsel is overal in het lichaam aanwezig. Als het bindweefsel verlittekent, dan wordt het dikker en stugger. Hierdoor verandert
de structuur van de huid. Vaak begint de ziekte van Dupuytren met een knobbel in de handpalm. Dit noemen we een nodus. Een
nodus kan zich ontwikkelen tot een bindweefselstreng. Deze streng kan doorlopen tot ver in de vinger.

Onderzoeken
De diagnose wordt gesteld aan de hand van een vraaggesprek en lichamelijk onderzoek.

Behandelingen
De ziekte van Dupuytren is een chronische ziekte. Dat betekent dat de ziekte niet kan worden genezen.
We kunnen de bindweefselstrengen met een operatie verwijderen, maar er kunnen opnieuw bindweefselstrengen ontstaan. Daarom is
het belangrijk het juiste moment van de operatie te bepalen. In het algemeen opereren we als u uw handpalm niet meer plat op tafel
kunt leggen.

Operatie bij de Ziekte van Dupuytren
Als u de ziekte van Dupuytren heeft, kunnen we de bindweefselstrengen met een operatie verwijderen.
Er kunnen altijd opnieuw bindweefselstrengen ontstaan. Daarom is het belangrijk het juiste moment van de operatie te bepalen. In het
algemeen opereren we als u uw handpalm niet meer plat op tafel kunt leggen.
De meest gebruikelijke operatie is de partiële fasciectomie (ook wel selectieve fasciectomie genoemd). Hierbij verwijdert de
plastisch chirurg de bindweefselstrengen helemaal, zodat u uw vinger weer kunt strekken. De plastisch chirurg maakt bij deze
operatie een zigzagsnede in uw hand. Als uw vinger al lang krom staat, lukt het soms niet de vinger weer helemaal recht te
krijgen. Heel soms moeten we een stuk huid transplanteren. Dit doen we als er niet voldoende huid is om uw vinger te
strekken en de huid weer te sluiten. Het stuk huid dat de plastisch chirurg bij deze transplantatie gebruikt is afkomstig van uw
pols, arm of lies (afhankelijk van de hoeveelheid huid er nodig is).
Heel soms is het nodig om niet alleen de bindweefselstrengen te verwijderen, maar ook de bijbehorende huid. Dit kan
bijvoorbeeld nodig zijn als u hiervoor al eerder bent geopereerd en uw klachten steeds terugkomen. De plastisch chirurg
gebruikt bij deze operatie een stuk huid van uw onderarm of bovenbeen om de wond in uw hand te sluiten. Deze operatie
noemen we een dermofasciectomie.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/behandelingen/operatie-bij-de-ziekte-van-dupuytren

Poliklinieken en afdelingen
Plastische Chirurgie
Plastisch chirurgen voeren operaties uit om de vorm of de functie van een lichaamsdeel te herstellen.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/plastische-chirurgie

LIJV handencentrum
Het LIJV handencentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis is gespecialiseerd in hand- en polschirurgie. Patiënten met ingewikkelde
hand- en polsproblemen kunnen hier terecht.
http://www.jeroenboschziekenhuis.nl/afdelingen/lijv-handencentrum
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