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Samenvatting 
 

De doelstelling van dit proefschrift was om de effectiviteit van lokale corticosteroïd 

injecties toegediend door huisartsen voor de aandoeningen carpaletunnelsyndroom 

(CTS), trigger finger en tendovaginitis van de Quervain te onderzoeken. Hiervoor 

werden twee systematische literatuuroverzichten over de effectiviteit van 

corticosteroïd injecties bij trigger finger en tendovaginitis van de Quervain  

uitgevoerd (een systematische literatuuroverzicht over de effectiviteit van lokale 

corticosteroïd injecties bij CTS was reeds eerder gepubliceerd) en drie 

gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT’s) in huisartsenpraktijken opgezet. Deze 

drie RCT’s vergeleken de effectiviteit van corticosteroïd injecties met placebo 

injecties bij respectievelijk CTS, trigger finger en tendovaginitis van de Quervain. 

Tenslotte werden in een valideringsstudie de psychometrische eigenschappen van een 

Nederlandse vertaling van de oorspronkelijk in het Engels gepubliceerde Boston 

Carpal Tunnel Questionnaire onderzocht. Deze vragenlijst is door ons in het 

Nederlands vertaald en werd als uitkomstmaat gebruikt in de RCT over de effectiviteit 

van corticosteroïd injecties bij CTS. 

 

In hoofdstuk 1, de inleiding, worden in het kort de etiologie, pathofysiologie en 

risicofactoren voor het ontstaan van CTS, trigger finger en tendovaginitis van de 

Quervain beschreven. Ook vindt er een uiteenzetting plaats over 

classificatiesystemen, epidemiologie en voorspellende factoren voor de ernst van 

hand- en polsaandoeningen in het algemeen en specifiek voor de aandoeningen CTS, 

trigger finger  en tendovaginitis van de Quervain. Daarna volgt er een overzicht van 

behandelopties, effectiviteit van behandelvormen en mogelijke complicaties van 

lokale steroidinjecties voor deze drie aandoeningen. Tenslotte word de doelstelling 

van dit proefschrift beschreven. 

 

In Hoofdstuk 2 wordt het systematische literatuuroverzicht over de effectiviteit van 

corticosteroïd injecties voor trigger finger bij volwassenen gepresenteerd. Het 

belangrijkste doel van dit systematische literatuuroverzicht was om het bestaande 

bewijs ten aanzien van de effectiviteit en veiligheid van corticosteroïd injecties bij 

trigger finger bij volwassenen samen te vatten. Hiervoor werden de elektronische 

bibliografische databases CENTRAL, DARE, MEDLINE (1966 tot november 2007), 

EMBASE (1956 tot november 2007), CINAHL (1982 tot november 2007), AMED 

(1985 tot november 2007) en PEDro doorzocht. Er werd gezocht naar 

gerandomiseerde en gecontroleerde klinische trials die de effectiviteit en veiligheid 

van corticosteroïd injecties bij trigger finger bij volwassenen bestudeerden. Na 

beoordeling van de titels en samenvattingen van de studies werden de volledige 

artikelen van studies die aan de selectiecriteria voldeden geanalyseerd. Bij de data-

extractie werd gebruik gemaakt van een vooraf ontworpen elektronisch formulier. De 

methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies werd beoordeeld met een 

checklist gebaseerd op de checklist van Jadad en de Delphi checklist voor het 

beoordelen van kwaliteit van gerandomiseerde gecontroleerde studies. Uitkomstdata 

werden relevant geacht als ze betrekking hadden op de primaire uitkomstmaten 

therapierespons, frequentie van triggeren of “locking” van de aangedane vinger, 

functionele beperkingen t.g.v. trigger finger, de ernst van de trigger finger en de 

secundaire uitkomstmaten aantal patiënten met bijwerkingen, aard van de 

bijwerkingen en patiënttevredenheid. Er werden slechts twee kleine gecontroleerde 
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klinische trials  gevonden, van slechte methodologische kwaliteit, die in totaal 63 

patiënten includeerden. In deze twee studies waren 34 patiënten gerandomiseerd naar 

corticosteroïd met lidocaine, 29 waren gerandomiseerd naar injectie met alleen 

lidocaine. Injecties van een corticosteroïdpreparaat gecombineerd met lidocaine bleek 

effectiever voor de uitkomstmaat therapierespons dan een injectie met alleen lidocaine 

tot 4 weken na behandeling (relatief risico 3.15, 95% BI 1.34 to 7.40). Het “number 

needed to treat to benefit” (NNT) was 3. Er werden geen bijwerkingen of ernstige 

complicaties van injectiebehandeling waargenomen. We concludeerden dat het 

beschikbare bewijs t.a.v. effectiviteit van corticosteroïdinjecties in de peesschede bij 

trigger finger geclassificeerd kan worden als zijnde van zilveren kwaliteit, uitgaande 

van het door Tugwell bedachte classificatiesysteem. 

 

Hoofdstuk 3 bevat het systematische literatuuroverzicht over de effectiviteit van 

corticosteroïdinjecties voor tendovaginitis van de Quervain. De belangrijkste 

doelstelling van het systematische literatuuroverzicht in dit hoofdstuk was om het 

bestaande bewijs ten aanzien van de effectiviteit en veiligheid van corticosteroïd 

injecties bij tendovaginitis van de Quervain samen te vatten. Hiervoor werden de 

elektronische databases CENTRAL, DARE, MEDLINE (1966-april 2009), EMBASE 

(1956- april 2009), CINAHL (1982- april 2009), AMED (1985- april 2009), 

Dissertation Abstracts en PEDro doorzocht. Titels van gerandomiseerde en 

gecontroleerde klinische trials die de effectiviteit en veiligheid van corticosteroid 

injecties bij tendovaginitis van de Quervain onderzochten werden geselecteerd. Na 

beoordeling van de samenvattingen van de studies werden de complete artikelen van 

de studies die aan de selectiecriteria voldeden opgezocht. Relevante data werden 

geëxtraheerd met behulp van een vooraf ontworpen elektronisch formulier. De 

methodologische kwaliteit van de geïncludeerde studies werd ook in dit 

literatuuroverzicht beoordeeld met een checklist gebaseerd op de checklist van Jadad 

en de Delphi checklist voor het beoordelen van kwaliteit van gerandomiseerde 

gecontroleerde studies. Data werden relevant geacht als ze betrekking hadden op de 

primaire uitkomstmaten therapierespons, ernst van de pijn ter plaatse van de processus 

styloideus radii, functionele beperkingen t.g.v. tendovaginitis van de Quervain, 

uitkomst van de test van Finkelstein en de secundaire uitkomstmaten aantal patiënten 

met bijwerkingen, aard van de bijwerkingen en patiënttevredenheid. Er werd slechts 

één kleine gecontroleerde klinische studie gevonden, waarvan de methodologische 

kwaliteit slecht was. Deze studie includeerde 18 patiënten en vergeleek effectiviteit 

van één injectie methylprednisolon gecombineerd met bupivacaine met 

spalkbehandeling. Alle patiënten in de steroidinjectie-groep (9/9) waren één tot zes 

dagen na injectiebehandeling pijnvrij, terwijl geen van de patiënten in de 

spalkbehandeling-groep pijnvrij was (NNT: 1, 95% BI 0.8-1.2). Er werden geen 

bijwerkingen of complicaties van injectiebehandeling gezien. Concluderend kan het 

beschikbare bewijs t.a.v. effectiviteit van corticosteroïdinjecties bij trigger finger 

geclassificeerd worden als zijnde van zilveren kwaliteit, uitgaande van het door 

Tugwell bedachte classificatiesysteem. De toepasbaarheid van deze uitkomsten voor 

de dagelijkse klinische praktijk lijkt echter beperkt omdat slechts één studie (waarin 

slechts 18 vrouwen werden geïncludeerd, die zwanger waren of borstvoeding gaven) 

in het systematische literatuuroverzicht kon worden geincludeerd en de 

methodologisch kwaliteit van deze studie slecht was. 
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In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de eerste gepubliceerde RCT over de 

effectiviteit van corticosteroïd injecties bij het carpaletunnelsyndroom in de setting 

van de huisartsenpraktijk weergegeven. Het doel was om te bepalen of corticosteroïd 

injecties bij carpaal tunnel syndroom toegediend door huisartsen effectief zijn. In deze 

studie zijn 69 deelnemers met de klinische diagnose carpaletunnelsyndroom uit 20 

huisartsenpraktijken geïncludeerd. Korte termijn uitkomsten (twee weken na 

injectiebehandeling) werden beoordeeld in een gerandomiseerde, placebo 

gecontroleerde trial. Lange termijn uitkomsten werden beoordeeld in een prospectieve 

cohort studie van corticosteroïd responders gedurende de follow-up periode van 12 

maanden. De patiënten werden gerandomiseerd naar één of twee lokale injecties met 

1 ml triamcinolonacetonide 10 mg/ml (TCA) of 1 ml 0,9% NaCl (placebo). Patiënten 

die bij de evaluatie van kort termijn uitkomsten geen behandelingseffect van NaCl-

injecties hadden getoond werden aanvullend behandeld met één of twee additionele 

niet-geblindeerde TCA injecties. De belangrijkste uitkomstmaten waren direct 

behandelingseffect, gemiddelde score van de schaal voor ernst van symptomen (SSS) 

en schaal voor functionele beperkingen (FSS) van de Boston Carpal Tunnel 

Questionnaire (BCTQ), subjectieve verbetering en aantal patiënten met recidief CTS 

gedurende de follow-up. Bij de evaluatie van de korte termijn uitkomsten bleek de 

TCA-groep (36 patiënten) beter hersteld dan de NaCl-groep (33 patiënten) voor de 

uitkomstmaten behandelingseffect met een NNT van 3 (95% CI:1.83, 9.72), 

gemiddelde verbetering van de SSS-score (0.29 vs. 0.92; p<0.05) en FSS-score (-0.01 

vs. 0.58; p<0.05) en beleefde verbetering (p=0.01). Bij 49% van de TCA-responders 

bleek er sprake te zijn recidieven gedurende de follow-up. In de groep van TCA-

responders zonder recidieven (51%, 18/35) verslechterden de SSS-score en de FSS-

score geleidelijk gedurende de follow-up van 12 maanden. We konden daarom 

concluderen dat corticosteroïd injecties bij CTS toegediend door huisartsen effectief 

zijn met betrekking tot de korte termijn uitkomsten. De positieve korte termijn 

behandeleffecten van corticosteroïd injecties verslechterden nadien echter geleidelijk 

en bij ongeveer de helft van het cohort van steroïd-responders bleek er sprake te zijn 

van recidieven gedurende de lange termijn follow-up van 12 maanden. 

 

De resultaten van de RCT over de effectiviteit van corticosteroïd injecties bij trigger 

finger in de huisartsenpraktijk worden in Hoofdstuk 5 beschreven. Het doel van deze 

studie was de effectiviteit en veiligheid van corticosteroïd injecties bij trigger finger 

bij volwassenen in de huisartsenpraktijk te bestuderen. In deze studie werden 50 

volwassen patiënten met een klinische diagnose van trigger finger gerekruteerd uit 21 

huisartsenpraktijken in Noord-Nederland. Korte termijn uitkomsten (twee weken na 

injectiebehandeling) werden onderzocht middels een dubbelblinde gerandomiseerde 

placebo gecontroleerde trial. Lange termijn uitkomsten werden onderzocht in een 

prospectieve cohort-studie van steroïd-responders gedurende de lange termijn follow-

up van 12 maanden. Deelnemende patiënten werden gerandomiseerd naar 

behandeling met één of twee 1 ml injecties triamcinolonacetonide (TCA 10 mg/ml) of 

1 ml 0,9% NaCl. Patiënten die bij de evaluatie van korte termijn uitkomsten geen 

behandelrespons op NaCl-injecties hadden getoond werden aanvullend behandeld met 

één of twee niet-geblindeerde TCA injecties. Primaire uitkomstmaten waren direct 

behandelingseffect (gebaseerd op consensus tussen patiënt en huisarts), door de 

patiënt beleefde verbetering, frequentie van triggeren, ernst van de pijn in de 

handpalm en functionele beperking, gemeten met de subitems hand en vingerfunctie 

uit de Nederlandse versie van de “Arthritis Impact Measurement Scale 2” vragenlijst  

(Dutch AIMS-2). Secundaire uitkomstmaten waren bijwerkingen van 
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injectiebehandeling en patiënttevredenheid. De uitkomsten van de TCA-groep waren 

beter vergeleken met de met placebo behandelde groep w.b. alle uitkomstmaten bij de 

korte termijn evaluatie. De positieve behandeleffecten van injectiebehandeling met 

corticosteroïden bleken te beklijven gedurende de lange termijn follow-up van 12 

maanden en er werden slechts enkele, niet ernstige bijwerkingen gezien. Wij 

concludeerden dat één of twee lokale injecties met 1 ml triamcinolonacetonide 10 

mg/ml een effectieve behandelmethode voor trigger fingers in de huisartsenpraktijk. 

De behandeleffecten hielden aan gedurende een periode van 12 maanden. 

 

Hoofdstuk 6 bevat de RCT van de effectiviteit van corticosteroïd injecties bij 

tendovaginitis van de Quervain. In deze studie werd de effectiviteit van lokale 

corticosteroïd injectiebehandeling bij tendovaginitis van de Quervain door huisartsen 

onderzocht. Patiënten met deze aandoening werden door deelnemende huisartsen 

gerekruteerd en vervolgens gerandomiseerd naar injectiebehandeling met één of twee 

1 ml injecties van triamcinolonacetonide 10 mg/ml (TCA) of 0,9 % NaCl (placebo). 

Korte termijn uitkomsten (twee weken na injectiebehandeling) werden in een 

gerandomiseerde, placebo gecontroleerde trial onderzocht. Lange termijn uitkomsten 

werden onderzocht middels een open prospectieve cohort studie gedurende de follow-

up van 12 maanden. Patiënten die bij de evaluatie van korte termijn uitkomsten geen 

behandelrespons op NaCl-injecties hadden getoond werden aanvullend behandeld met 

één of twee open TCA injecties. Primaire uitkomstmaten waren direct 

behandelingseffect (gebaseerd op consensus tussen patiënt en huisarts), door de 

patiënt beleefde verbetering, ernst van de lokale pijn ter plaatse van de processus 

styloideus radii en functionele beperking, gemeten met de subitems hand en 

vingerfunctie uit de Nederlandse versie van de “Arthritis Impact Measurement Scale 

2” vragenlijst  (Dutch AIMS-2-HFF). Secundaire uitkomstmaten waren bijwerkingen 

van injectiebehandeling en patiënttevredenheid. Er werden 21 patiënten gerekruteerd 

door 11 huisartsenpraktijken. De resultaten van de TCA-groep waren beter t.o.v. de 

NaCl-groep bij de korte termijn evaluatie m.b.t. de uitkomstmaten direct 

behandelingseffect (78 % versus 25%; p=0.015), door de patiënt beleefde verbetering 

(78% versus 33%; p=0.047) en ernst van de lokale pijn (4.27 versus 1.33; p= 0.031), 

maar slechter m.b.t. de uitkomstmaat Dutch AIMS-2-HFF (2.71 versus 1.92; 

p=0.112). De absolute risicoreductie voor de primaire uitkomstmaat direct 

behandelingseffect was 0.55 (95% CI: 0.34, 0.76) en het NNT 2 (95% BI 1-3). In het 

cohort van steroïd-responders (n = 12) beklijfden de positieve behandelingseffecten 

wat betreft de uitkomstmaten door de patiënt beleefde verbetering en ernst van de 

lokale pijn, maar de uitkomsten van de Dutch AIMS-2-HFF verslechterden geleidelijk 

gedurende de follow-up van 12 maanden. Derhalve lijken, ondanks het geringe aantal 

geincludeerde patiënten in deze studie, één of twee injecties met 1 ml 

triamcinolonacetonide 10 mg/ml toegediend door huisartsen effectief voor de 

behandeling van tendovaginitis van de Quervain en het effect van injectiebehandeling 

houdt 12 maanden aan. 

 

In Hoofdstuk 7 wordt de valideringsstudie van de Nederlandse vertaling van de 

Boston Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ) beschreven. De BCTQ is een 

gevalideerd instrument om de ernst van de symptomen en de functionele beperkingen 

bij het carpaletunnelsyndroom te onderzoeken. We vertaalden de BCTQ in het 

Nederlands en onderzochten de psychometrische eigenschappen interne consistentie, 

responsiviteit en vloer- en plafondeffecten, waarbij we data van de HAWITT-trial 

(hoofdstuk 4) gebruikten. De interne consistentie van de vragenlijst bleek uit de 
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Cronbach’s alfa van 0.86 (95% CI: 0.81-0.91) voor de schaal van ernst van de 

symptomen en 0.92 (95% CI: 0.88-0.94) voor de schaal voor functionele beperkingen. 

De responsiviteit van de vragenlijst werd bepaald door de “standard error of 

measurement” (SEM) te berekenen, die 3.15 was en de  “Minimal Important Change” 

(MIC), die 0.29 was voor de schaal van ernst van de symptomen en respectievelijk 

2.34 en 0.29 voor de schaal voor functionele beperkingen. 

Het oppervlak onder de “receiver operating curve” (ROC) was 0.80 (95% CI: 0.67-

0.92) voor de schaal van ernst van de symptomen en 0.70 (95% CI: 0.56-0.83) voor 

de schaal voor functionele beperkingen wanneer de uitkomstmaat direct 

behandelingseffect als referentie werd gebruikt. Dit betekent dat de Nederlandse 

vertaling van de BCTQ als meetinstrument voldoende onderscheidend vermogen 

heeft om patiënten die positief hebben gereageerd op een behandeling te 

onderscheiden van patiënten die niet verbeterden na behandeling. 

De “Minimal Important Clinical Difference” (MCID), wordt gedefinieerd als het 

kleinste  verandering in de score van een vragenlijst, die door de patiënt als relevant 

wordt ervaren. De MCID voor de Nederlandse BCTQ die in deze studie werd bepaald 

varieerde van 0.50 tot 0.68 voor de schaal van ernst van de symptomen en van 0.05 to 

0.31 voor de schaal voor functionele beperkingen van de BCTQ, afhankelijk van de 

uitkomstmaat die als externe referentie werd gebruikt (direct behandelingseffect of 

door de patiënt beleefde verbetering). Er werden geen significante vloer- of 

plafondeffecten waargenomen. We concludeerden dat onze Nederlandse vertaling van 

de Boston Carpal Tunnel Questionnaire wat betreft kenmerken van validiteit 

voldoende interne consistentie heeft, responsief is en geen significante vloer- of 

plafondeffecten laat zien. 

 

In hoofdstuk 8, de beschouwing, worden de belangrijkste conclusies van de studies 

uit dit proefschrift nog eens op een rij gezet (de twee systematische 

literatuuroverzichten, de drie RCT’s en de valideringsstudie). Er wordt in dit 

hoofdstuk verder nog gereflecteerd op de mogelijke consequenties van de 

bevindingen van dit proefschrift voor de praktiserende huisarts m.b.t. behandeling van 

het carpaletunnelsyndroom, trigger finger en tendovaginitis van de Quervain.  De 

sterke en zwakke punten van dit proefschrift worden besproken en tenslotte worden er 

aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek. 

 

 

 


