
Gipskamer

Vingerletsel aan de Volaire 
plaat

U heeft uw vingers overstrekt. Soms heeft u daarbij ook een kleine botbreuk in uw 
vinger. In deze folder leest u meer over de klachten die u hierdoor kunt krijgen en 
de behandeling hiervan.
 
Wat is de volaire plaat?
Elke vinger (behalve de duim) bestaat uit drie kleine botjes.
 
 

 
Het gewricht tussen het onderste 
kootje en het middelste kootje wordt 
het PIP-gewricht genoemd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aan de zijkanten van het PIP-ge-
wricht lopen zijwaartse gewrichts-
banden (collaterale ligamenten). 
Deze banden voorkomen dat de 
botten zijwaarts kunnen bewegen.

Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft 

algemene informatie. aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Aan de palmzijde van 
het PIP-gewricht ligt een 
dikke bindweefselstruc-
tuur, de volaire plaat. 
Deze voorkomt dat u 
uw vinger kunt over-
strekken. De collaterale 
banden en de volaire 
plaat zorgen samen voor 
stabiliteit in de vinger.
 

 
 
oorzaak 
Als er een abnormaal grote kracht op een (uitgestrekte) vinger komt te staan, kan het 
PIP-gewricht overstrekken of uit de kom schieten. Daarbij kunnen de volaire plaat en/
of de collaterale banden uitrekken of scheuren. Dit gebeurt vaak door een val of als er 
een bal hard op de vinger terecht komt.
 
Wat zijn de klachten?
Als u uw vinger heeft overstrekt dan kunt u de volgende klachten hebben:
•	 pijn, zwelling en soms een verkleuring van de vinger;
•	 stijfheid van de vinger;
•	 instabiliteit van de vinger;
•	 tintelingen in de vinger.
 
Hoe gaat de behandeling?
Het doel van de behandeling is dat u uw vinger weer normaal kunt gebruiken. Op de 
Gipskamer wordt een spalkje aangelegd. Deze spalk zorgt ervoor dat u de vinger wel 
kunt buigen, maar niet kunt overstrekken. U moet deze spalk vier weken voortdurend 
dragen. Hierna kunt u het spalkje minder gaan dragen. Eerst bij de lichtere werk-
zaamheden en later ook bij de zwaardere werkzaamheden.
 
De kracht in uw hand moet u geleidelijk aan opbouwen.
 
De verwachting is dat u uw hand na twaalf weken weer volledig kunt gebruiken. U 
kunt meer klachten hebben bij koud weer, omdat de doorbloeding in uw hand dan 
vaak wat minder is.
 
richtlijnen bij de oefeningen
•	 Blijf uw vinger in de spalk buigen. Hierdoor voorkomt u dat uw vinger stijf wordt.
•	 Bouw de oefeningen rustig op. Voor alle oefeningen geldt: ga niet door de pijngrens 

heen. Luister naar uw lichaam. U mag bij het oefenen wel enige rek voelen.
•	 Probeer elke dag een stukje verder te komen. Als u na de oefeningen langer dan 

tien minuten pijn blijft houden, heeft u teveel gedaan.
•	 Doe de oefeningen vijf keer per dag. Eventueel vaker als uw vinger stijf is.
•	 Herhaal elke oefening steeds tien keer. Probeer elke positie telkens vijf tellen vast te 

houden.
•	 De oefeningen doet u altijd met het spalkje om.
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oefeningen:
 
 

Houd uw vingers gestrekt en beweeg ze tege-
lijk naar voren. U maakt op deze manier een 
dakje met uw vingers.
 
 
 
 
 
 
Houd uw vingers gestrekt en buig ze daarna 
tegelijk. U maakt op deze manier een haakje 
met uw vingers.
 
 
 
 
 
 
 
 
 Maak van uw hand een volledige vuist.
 
 
 
 
 
 
 
 
Beweeg uw duim één voor één naar alle 
vingers toe.
 
 
 
 
 
 
Fixeer uw aangedane vinger en laat het topje 
vrij. Probeer nu alleen het topje te buigen en te 
strekken.
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Wanneer neemt u contact op?
U neemt contact op met de Gipskamer als:
•	 u vragen heeft;
•	 uw huid onder de spalk kapot gaat of erg week wordt;
•	 het herstel niet gaat zoals in deze folder beschreven staat;
•	 u veel pijn heeft;
•	 uw spalkje kapot is.
 
U kunt de Gipskamer van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur bereiken 
door te bellen naar (073) 553 27 12 of te mailen met gipskamer@jbz.nl.
 
In dringende gevallen buiten kantooruren belt u met de afdeling Spoedeisende Hulp, 
telefoonnummer (073) 553 27 00.
 
Voor meer informatie over de afdeling Spoedeisende Hulp kunt u kijken op de website
van het Jeroen Bosch Ziekenhuis: www.jbz.nl/seh. Voor informatie over de Gipskamer:
www.jbz.nl/gipskamer
 
 
MijnJBZ
Wilt u inzage in uw medische gegevens? Log dan in op MijnJBZ (www.mijnjbz.nl).
MijnJBZ is een beveiligde website die gekoppeld is aan het Elektronisch Patiëntendos-
sier van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Via MijnJBZ kunt u een deel van uw dossier 
bekijken. Zoals een overzicht van uw afspraken en opnames, onderzoeksresultaten en 
brieven aan de huisarts.
 
let op: Inloggen kan alleen als u in bezit bent van een DigiD met extra controle via 
sms-code.

patientenVoorlicHting  Jeroen BoscH ZiekenHUis  4 van 4


