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with early-phase DD. We studied the agreement of these four variables in 78 hands 

of 54 participants with primary DD. On average, the intra-observer agreement 

was slightly higher than the inter-observer agreement. Overall, the agreement 

on diagnosing DD and determining its severity was high. In addition, the newly 

introduced variable area of nodules and cords has a high intra- and inter-observer 

agreement, indicating that it is a suitable method to measure disease severity in 

early-phase DD.

DD affects fingers in a variable fashion, and knowledge about specific disease 

patterns based on location and severity of the disease was lacking. In Chapter 5, 

we showed that regarding severity of disease the following fingers are correlated: 

thumb and index finger; middle and ring finger; and the middle and little finger. 

This means that, for example, a more severe disease of the thumb is accompanied 

by more severe disease of the index finger. In our study, the previously supposed 

correlations between the ring and little finger, and between fingers from the 

ulnar and radial side of the hand, could not be demonstrated. This suggests that 

occurrence on one side of the hand does not predict DD on the other side of the 

hand. 

The short term disease course of primary DD has been investigated in Chapter 

6. In this study, we examined the hands of 247 participants with DD at intervals of 

3-6 months, over the course of one and a half years. We studied the area of nodules 

and cords (as introduced in Chapter 4) as well as the TPED. The results show that 

the surface area is highly associated with disease severity based on Tubiana stage. 

Furthermore, on average the surface area increased with 0.22 cm2 and TPED with 

5.5 degrees per year; however, the variance between participants was large. The 

most important finding is that, with respect to change in surface area and TPED, 

different profiles in change were observed; progression of disease was seen, but 

also stability and even regression. Besides the surface area at baseline, no other 

variables could be linked to these differences in disease course.

The studies in this thesis have contributed to our knowledge about prevalence, 

measurements, disease patterns, and short term disease course of DD. If our results 

are combined with the results of previous and future studies, we are closer to 

predicting the right treatment at the best time for each patient individually, and 

this is a step towards a cure for DD.

Summary
Dupuytren Disease (DD) affects the palmar fascias of the hand and fingers. 

At present, there are no possibilities to cure or prevent DD. Although numerous 

studies have been performed in the past decades, still many epidemiologic aspects 

about DD are unknown. This thesis was designed to contribute to these aspects 

and focused on gender specific and age-related prevalence rates. This thesis also 

introduced a new measurement method for early DD, and meticulously studied 

disease patterns, and the short term disease course in DD.

In Chapter 2, we found that the prevalence of DD is 22.1% in the general 

population older than 50 years of age in The Netherlands. Regarding the severity of 

disease, nodules and cords were seen over four times more often than contractures 

of the fingers. The prevalence of the disease increased with age, and males were 

more often affected than females. Other significant risk factors for DD include 

excessive alcohol consumption, previous hand injury, familial occurrence of 

DD, and presence of Ledderhose disease. With these significant risk factors, we 

developed a logistic prediction model that can be used to estimate the prevalence 

of DD in The Netherlands, based on the presence or absence of these risk factors. 

Although the prevalence of DD has been studied extensively, an accurate 

description of the prevalence range in the general population—and of the relation 

between age and DD—was lacking. Accordingly, we performed a systematic 

review and meta-analysis on the prevalence of DD in Western countries and the 

association with age. In Chapter 3 we present a prevalence range of 0.6-31.6% 

for DD in this population. Neither the quality nor the geographic location of 

the included studies could explain this wide range. In addition, we studied the 

relationship between age and prevalence for the total population and for men 

and women separately. With our results, it possible to predict the prevalence at a 

certain age in a healthy nonhospital population. Now that the population is aging, 

the results from Chapter 2 and 3 can be helpful to medical doctors to estimate 

the growth of patient inflow. Furthermore, policymakers can use these graphs to 

evaluate the effect of DD on labor participation in an aging population.

In Chapter 4 we studied the intra- and inter-observer agreement of four 

variables for diagnosing DD and its severity, namely: 1) the diagnosis itself; 2) 

Tubiana stage; 3) total passive extension deficit (TPED) measured with a goniometer; 

and 4) the area of nodules and cords measured with a tumorimeter. The latter is 

a new measurement variable that we introduced to study the disease in patients 
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de resultaten van deze analyse is het mogelijk om de prevalentie van de ziekte 

van Dupuytren te voorspellen op een bepaalde leeftijd in een gezonde populatie. 

Nu de levensverwachting toeneemt, kunnen de resultaten van hoofdstuk 2 en 3 

door artsen gebruikt worden om de toename van nieuwe patiënten met de ziekte 

van Dupuytren in te schatten. Daarnaast kunnen de gegevens gebruikt worden 

door politici en beleidsmakers om het effect van de ziekte van Dupuytren op 

arbeidsparticipatie in een verouderende populatie te evalueren.

In hoofdstuk 4 hebben we de intra- en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 

van vier variabelen onderzocht die gebruikt worden bij het stellen van de 

diagnose en het bepalen van de ernst van de ziekte van Dupuytren: 1) de diagnose 

zelf; 2) Tubiana stadium; 3) totale passieve extensiebeperking gemeten met een 

goniometer; en 4) de oppervlakte van noduli en strengen gemeten met een 

tumorimeter. Het meten van de oppervlakte van noduli en strengen in een nieuwe 

meetmethode die we hebben geïntroduceerd om de ziekte in kaart te brengen 

bij patiënten met beginnende Dupuytren zonder kromstand van de vingers. 

Van deze vier variabelen hebben we de overeenkomst tussen beoordelaars 

onderzocht in 78 handen van 54 patiënten met primaire ziekte van Dupuytren. 

De intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid was in het algemeen enigszins hoger dan 

de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. De overeenkomst met betrekking tot het 

stellen van de diagnose en het bepalen van de ernst van de ziekte was hoog. 

Daarnaast was er een hoge overeenkomst in het meten van de oppervlakte van 

noduli en strengen. Dit bekent dat deze nieuwe meetmethode geschikt is om de 

ernst van de ziekte te bepalen in patiënten met beginnende ziekte van Dupuytren.

De ziekte van Dupuytren kan in verschillende vingers voorkomen en het was 

onbekend of er bepaalde patronen bestaan op basis van de locatie en de ernst 

van de ziekte. In hoofdstuk 5 hebben we laten zien dat de ernst van de ziekte 

gecorreleerd is in de volgende vingers: duim en wijsvinger, middelvinger en 

ringvinger, en middelvinger en pink. Dit betekent dat bijvoorbeeld een ernstigere 

ziekte in de duim samen gaat met een ernstigere ziekte in de wijsvinger. In ons 

onderzoek konden we eerder gestelde correlaties tussen de ringvinger en de pink, 

en tussen de vingers van de radiale zijde en de ulnaire zijde van de hand, niet 

aantonen. Dit suggereert dat het optreden van de ziekte van Dupuytren in één 

zijde van de hand niet voorspelt dat er ook Dupuytren in de andere zijde van de 

hand optreedt.

Het korte termijn beloop van primaire Dupuytren is onderzocht in hoofdstuk 

Samenvatting
De ziekte van Dupuytren is een aandoening van de palmaire fascie van de hand 

en vingers. Op dit moment zijn er geen mogelijkheden om de ziekte van Dupuytren 

te genezen of te voorkomen. Hoewel er in de afgelopen decennia meerdere 

onderzoeken zijn verricht naar deze aandoening, zijn er nog veel aspecten van de 

ziekte onbekend. Dit proefschrift was erop gericht een bijdrage te leveren aan het 

vergroten van de kennis met betrekking tot deze onbekende aspecten en richtte 

zich ten eerste op geslachtsspecifieke en leeftijdgerelateerde prevalentie van de 

ziekte. Ten tweede hebben we een nieuwe meetmethode voor het beginstadium 

van de ziekte van Dupuytren geïntroduceerd, en ten derde de aanwezigheid van 

bepaalde ziektepatronen onderzocht. Ten slotte hebben we het natuurlijk beloop 

van de ziekte van Dupuytren op korte termijn in kaart gebracht. 

In hoofdstuk 2 hebben we ontdekt dat de prevalentie van de ziekte van 

Dupuytren 22.1% bedraagt in de Nederlandse algemene bevolking ouder dan 

50 jaar. Met betrekking tot de ernst van de ziekte zagen we noduli en strengen 

meer dan vier keer zo frequent als contracturen van de vingers. De prevalentie 

nam toe met een stijgende leeftijd, en mannen hadden de ziekte vaker dan 

vrouwen. Overige significante risicofactoren die geassocieerd konden worden 

met de ziekte van Dupuytren zijn: overmatig alcoholgebruik, handletsel in het 

verleden, familiair voorkomen van de ziekte van Dupuytren en de aanwezigheid 

van de ziekte van Ledderhose. Met deze significante risicofactoren hebben we een 

logistisch predictiemodel ontwikkeld dat gebruikt kan worden om de prevalentie 

van de ziekte van Dupuytren in Nederland te schatten, gebaseerd op de aan- of 

afwezigheid van deze risicofactoren.

Hoewel de prevalentie van de ziekte van Dupuytren uitgebreid is onderzocht, 

ontbrak een accurate beschrijving van de spreiding van de prevalentie in de 

algemene bevolking, evenals de relatie tussen deze prevalentie en leeftijd. Om 

deze spreiding te verhelderen hebben we een systematisch review en een meta-

analyse uitgevoerd, gericht op de prevalentie van de ziekte van Dupuytren in de 

algemene bevolking van Westerse landen en de associatie tussen prevalentie en 

leeftijd. In hoofdstuk 3 presenteren we ten eerste een spreiding van de prevalentie 

van 0.6-31.6%. Deze spreiding kon niet verklaard worden door de kwaliteit van de 

studies of de geografische locaties waar de studies waren uitgevoerd. Ten tweede 

presenteren we de relatie tussen leeftijd en de prevalentie van de ziekte van 

Dupuytren voor de totale populatie, en voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Met 
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6. In dit onderzoek hebben we gedurende anderhalf jaar de handen van 247 

patiënten met de ziekte van Dupuytren elke 3-6 maanden onderzocht. We 

hebben de oppervlakte van noduli en strengen gemeten (zoals geïntroduceerd in 

hoofdstuk 4) en de totale passieve extensiebeperking. De resultaten laten zien 

dat de oppervlakte sterk geassocieerd is met de ernst van de ziekte gebaseerd 

op het Tubiana stadium. Gemiddeld nam de oppervlakte met 0.22 cm2 per jaar 

toe en de totale passieve extensiebeperking met 5.5 graden, echter de spreiding 

tussen patiënten was groot. De belangrijkste bevinding was dat er met betrekking 

tot verandering in oppervlakte en extensiebeperking verschillende profielen in 

verandering werden gezien. Er was toename van ziekte, maar ook stabiliteit en 

soms zelfs regressie van ziekte. Alleen de oppervlakte van noduli en strengen aan 

het begin van het onderzoek was van invloed op deze verschillen in beloop van de 

ziekte. 

De studies in dit proefschrift hebben bijgedragen aan onze kennis over 

prevalentie, metingen, ziektepatronen en korte termijn beloop van de ziekte van 

Dupuytren. Als onze resultaten gecombineerd worden met de resultaten van 

eerdere en toekomstige onderzoeken, dan komt het voorspellen van de juiste 

behandeling op het beste tijdstip voor elke patiënt individueel dichterbij. Dit is 

een stap in de richting naar de genezing van de ziekte van Dupuytren.
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wereld voor me blijven, maar ik heb genoten van de gezamenlijke biertjes. De 
‘onderzoeksmeisjes’: Dieuwke, bedankt voor het kritische meedenken en alle 
gezelligheid. Ik vind het ontzettend leuk dat je mijn onderzoek gaat voortzetten en 
ik heb er vertrouwen in dat we samen nog veel goede artikelen gaan publiceren! 
Anna, bedankt voor de leuke tijd en ik wens je alle geluk in je verdere carrière. 
Sophie, bedankt voor al je fantastische Engelse zinnen! Nadat jij bent begonnen 
met de vooropleiding was ik helaas veroordeeld tot Google Translate… Ik heb 
genoten van onze etentjes en tochtjes op de racefiets, ik hoop dat we dit nog lang 
gaan voortzetten. Shariselle, we zijn kort kamergenoten geweest, maar er zullen 
nog vele jaren van samenwerking volgen. Ik ga het theeleuten met jullie op onze 
kamer missen, maar dat wordt vast vervangen door koppen koffie in de kliniek.

Onze planners, Lily en Harmina, heel af en toe kwam ik zaken bij jullie doen voor 
een deelnemer van mijn onderzoek, maar bijna dagelijks heeft jullie bodemloze 
snoeppot mij over de middagdip geholpen. Ik hoop dat hij er nog staat als ik weer 
terugkom naar het UMCG!

Mijn prospectieve studie naar het natuurlijk beloop van de ziekte van Dupuytren 
had ik absoluut niet kunnen uitvoeren zonder de hulp van de fotografen Bert en 
Judith: tegen de kwaliteit van jullie foto’s kon ik zelf echt niet op. Annet, bedankt 
voor al je hulp achter de schermen om dit onderzoek qua logistiek van de grond 
te krijgen. Miranda en Ellen, dankzij jullie zat ik er altijd warmpjes bij op de poli. 
Elisabeth: dank voor het verwerken van ontelbare aantallen reiskostendeclaraties 
van deelnemers. Alle polidames: Marjan (dank voor al je geduld als ik weer allerlei 
afspraken wilde verzetten), Eikina, Johanna, Eva, Jorrien, Jolanda en Saskia: dankzij 
jullie liep mijn spreekuur als een trein! 

Verschillende studenten hebben een bijdrage geleverd aan mijn project, 
waarvan ik er twee graag specifiek wil noemen: Bram, ik denk nog vaak terug 
aan die strenge winter waarin we eindeloos door de stad hebben gefietst voor 
onze prevalentiestudie. Nirvana, dankzij jouw hulp hebben we ontdekt dat het 
onbetrouwbaar is om Dupuytren vast te stellen op foto’s en dit heeft mij de kans 
gegeven tijdig een andere onderzoeksopzet te bedenken voor hoofdstuk 5. 
Bedankt voor jullie hulp en enthousiasme, ik vond plezierig om met jullie samen 
te werken.

Lieve Puur-meiden, al sinds 2005 geniet ik van onze activiteiten. Eerst natuurlijk 
meerdere keren per week in Groningen en nu enkele keren per jaar verspreid door 
heel Nederland. Bedankt voor al jullie interesse de afgelopen jaren en de moeite 
die jullie hebben genomen om mijn artikelen daadwerkelijk te lezen! De komende 

Op deze laatste bladzijden—die vermoedelijk het meest gelezen zullen worden—
wil ik graag mijn waardering uitspreken voor iedereen die heeft bijgedragen aan 
de totstandkoming van dit proefschrift.

Prof. dr. P.M.N. Werker, beste Paul, wat ben ik blij met de kansen die je mij 
hebt gegeven. Als junior-coassistent heb ik kennisgemaakt met de afdeling, om 
daarna in mijn laatste jaar terug te komen voor zowel mijn semi-artsstage als 
wetenschappelijke stage. In die periode ontstond het idee voor dit proefschrift, 
wat er mede dankzij een MD/PhD beurs ook echt gekomen is. Bedankt voor je 
tomeloze enthousiasme, support en wijze adviezen. Ik heb ontzettend veel van je 
geleerd, en ik kijk uit naar onze klinische samenwerking de komende jaren waarin 
jij mijn opleider bent!

Prof. dr. E.R. van den Heuvel, beste Edwin, tijdens mijn stage wetenschap ben 
je betrokken geraakt bij het onderzoeksplan dat Paul en ik bedacht hadden. Ik 
ben ontzettend blij dat jij als hoogleraar statistiek het aandurfde om promotor 
te worden van een groentje op onderzoeksgebied, en dan ook nog bij een 
chirurgisch vak. Ik heb bewondering voor je kritische blik, waardoor de artikelen 
vlak voor de indiening bij een tijdschrift toch altijd nog een stuk beter werden. 
Jouw fantastische statistische modellen zal ik nooit helemaal doorgronden, maar 
door alles wat ik van je geleerd heb voel ik me een stuk wetenschappelijker dan ik 
2,5 jaar geleden had kunnen voorzien. Mocht je in de toekomst Dupuytren krijgen, 
dan ben je van harte welkom! 

De leescommissie bestaande uit prof. dr. Degreef, prof. dr. De Bock en prof.dr. 
Van der Sluis wil ik hartelijk bedanken voor het beoordelen van dit proefschrift. 

Tijdens mijn onderzoeksjaren bij de plastische chirurgie heb ik een ontzettend 
leuke tijd gehad. Alle plastisch chirurgen, Berend, Yassir, Mike, Tim, Vera, Tallechien, 
Vick, Patrick: heel erg bedankt voor alle leerzame momenten tijdens de overdracht, 
de gezellige en lekkere lunches (vooral in de Brug), de borrels in het Feithuis en 
alle andere feestjes! Martin, jou wil ik specifiek bedanken voor al je hulp met 
photoshop. Wiebren, Irene en Lars, ik vind het jammer dat ik niet door jullie zal 
worden opgeleid, maar we komen elkaar vast nog vaak tegen op congressen. De 
AIOS die ik in de loop van de jaren heb leren kennen: Guido: bedankt voor je hulp 
bij mijn genetische analyses, zonder jou had ik PLINK nooit begrepen! Verder Jesse, 
Steven Klein, Steven Korteweg, Mireille, Marijn, Ilona, Ellen, Johan, Rinze en Merel: 
ik kijk er naar uit om de komende jaren in de kliniek met jullie samen te werken.

Mijn collega-onderzoekers: Joep en Evert Jan, het lab zal altijd een onbekende 
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jaren zal ik jullie niet meer lastig vallen met verhalen over statistische modellen, 
maar met sappige verhalen uit de kliniek. Hopelijk volgen er nog vele weekendjes 
met Puur, PuurPlus en PuurPlusMini’s!

Lieve pap en mam, bedankt voor de kans die jullie me hebben gegeven om 
zorgeloos geneeskunde te studeren. Jullie hebben me altijd gesteund en boden 
een luisterend oor voor mijn verhalen. De Engelse artikelen die ik afleverde de 
afgelopen jaren waren niet echt leesvoer voor op het nachtkastje, maar het 
eindresultaat in de vorm van dit proefschrift staat vast mooi in de boekenkast.

Lieve Harmen Jan, al tien jaar zijn we onafscheidelijk en je hebt me zien 
veranderen van een groene eerstejaars naar een gepromoveerde wetenschapper. 
Jouw Friese spreekwoord ‘Pikerje  net, it komt  dochs  oars’ heeft mij als nuchtere 
Groningse vaak geholpen, met name toen er op het einde van mijn onderzoek nog 
een kleine verandering optrad met grote gevolgen. Ik verheug me op nog vele 
tientallen jaren samen met jou en onze Yfke! 


