
 

 
 
“  Het effect van oefentherapie bij patiënten met tendovaginitis stenosans en 
reumatoïde artritis of handartrose. Een pilot studie” 
 

Patiënten informatiebrief 

 

Geachte meneer, geachte mevrouw,  

U bent verwezen voor behandeling in het handenteam in verband met handproblematiek 
ten gevolg van TVS (tendovaginitis stenosans, triggervinger of hokkende vinger) klachten bij 
reumatoïde artritis of handartrose. Wij willen u daarom uitnodigen om deel te nemen aan 
dit onderzoek.  

Inleiding 

Bij veel mensen met reumatoïde artritis treedt vroeg in het ziektebeeld een disbalans op 
tussen de lange en de korte handspieren, waarbij de korte spieren overheersen over de 
lange handspieren. Uiteindelijk kan deze disbalans tussen de spieren zorgen voor 
verandering van de stand van de hand. Deze disbalans wordt ook vaak gezien bij 
handartrose.   

TVS klachten bij reumatoïde artritis kan worden verklaard doordat peesontstekingen 
(tenosynovitis) een basaal kenmerk van de aandoening zijn. Hierdoor wordt bij iedere 
ziekteactiviteit de werking van de langhandspieren belemmerd. Daarentegen worden de 
korte handspieren niet gehinderd, aangezien deze zonder pezen/peesschedes een 
aanhechting hebben binnen de hand. Bij handartrose ontstaat TVS regelmatig door reactief 
milde zwelling in de hand, met dezelfde gevolgen 

De behandeling van TVS-klachten richt zich op het herstel van het pees glijden en het weer 
leren aanspannen van de lange handspieren. Dit is ook geïndiceerd ter preventie van 
verdergaande standsveranderingen in de hand.  

 

Doel van het onderzoek 

Binnen het Handenteam van Reade wordt het klinische effect van de conservatieve 
behandeling van TVS klachten middels oefentherapie als zeer waardevol en succesvol 
beschouwd. Middels een pilot studie willen we achterhalen wat het effect is van deze 
conservatieve behandeling van TVS klachten.  

 

Wie wordt er gevraagd mee te doen? 

1. Patiënten met handartrose of reumatoïde artritis die verwezen zijn voor 
behandeling van de TVS klachten in het handenteam van Reade, locatie Jan van 
Breemen, met een abnormaal grijppatroon en functiestoornissen aan de hand, 
zonder amputaties van (delen van) de vingers. 
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Wat houdt deelname in?  

Als u meedoet aan het onderzoek hoeft u hiervoor niet apart naar Reade, locatie Jan van 
Breemen, te komen. Het onderzoek vindt plaats tijdens of aansluitend aan uw therapie. Het 
onderzoek duurt ongeveer 30 minuten en omvat de volgende onderdelen:  

1. Een meting van de peesglijding en handgreep  

2. Beantwoorden van een vragenlijst gericht op het uitvoeren van activiteiten en 
participatie en een korte vragenlijst gericht op pijnklachten.  

3. Wanneer u bekend bent met Reumatoïde Artritis, wordt de uitslag van de DAS, de 
Disease Activity Score, of in het Nederlands de ziekte activiteitsscore, opgevraagd bij 
uw reumatoloog.  

 

Uw deelname is volledig vrijwillig 

Uw deelname aan het onderzoek is volledig vrijwillig. Wanneer u akkoord gaat met 
deelname, ondertekent u een schriftelijke verklaring, waarin uw toestemming voor 
deelname wordt vastgelegd. U kunt op elk moment, ook na ondertekening van deze 
verklaring, afzien van deelname aan het onderzoek, zonder opgave van redenen. Als u niet 
wilt deelnemen aan het onderzoek, heeft dit geen enkel gevolg voor de behandeling en 
zorgverlening vanuit Reade. Er zijn geen kosten aan het onderzoek verbonden.  

 

Verzekering 

Aan het onderzoek zijn voor de deelnemers geen risico’s verbonden. Daarom heeft de 
Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Slotervaartziekenhuis en Reade ontheffing 
verleend van de plicht tot het afsluiten van een proefpersonenverzekering in de zin van de 
WMO (Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen) voor de deelnemers van dit 
onderzoek.  

 

Hoe kunt u meedoen?  

U kunt tijdens de policontrole bij de revalidatiearts of tijdens een therapieafspraak aangeven 
of u wilt deelnemen aan het onderzoek of niet.  

 

Vertrouwelijke verwerking van gegevens  

Elke deelnemende patiënt krijgt een onderzoeksnummer. Alle gegevens die tijdens dit 
onderzoek worden verzameld, worden anoniem onder dit nummer opgeslagen in een 
database. Bij verwerking van deze gegevens kan er geen koppeling plaatsvinden naar u 
persoonlijk. De onderzoeksgegevens zullen worden gehanteerd met inachtneming van de 
Wet Bescherming Persoonsgegevens en het privacyreglement van Reade. 
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Welke medisch-ethische toetsingscommissie heeft dit onderzoek goedgekeurd?  

De medisch-ethisch toetsingscommissie van het Slotervaartziekenhuis en Reade.  

 

Nadere inlichtingen 

Wanneer u meer informatie wilt over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met 
Tamara Mesman, ergotherapeut van het handenteam of dr. F. Bos, revalidatiearts in Reade, 
beiden via het secretariaat van de revalidatie, telefoon: 020-5896280. Voor vragen over dit 
onderzoek kunt u ook terecht bij dhr. drs. R. Dahmen, revalidatiearts, via het secretariaat 
van de revalidatie, telefoon: 020-5896283. Hij is als onafhankelijk arts niet direct bij het 
onderzoek betrokken, maar wel voldoende op de hoogte om uw vragen te kunnen 
beantwoorden.  
 

Klachten 

Indien u klachten heeft over het verloop van het onderzoek, kunt u zich wenden tot de 
onafhankelijke klachtencommissie van Reade, telefoon (020) - 683 79 97, of via email 
klachten@reade.nl, of schriftelijk via Antwoordnummer 45252, 1040 WD Amsterdam.   

 

Met vriendelijke groet,  

Mw. Tamara Mesman 

Ergotherapeut/ handtherapeut  

 

Mede Namens:  

Mw. Veerle van Alebeek Ergotherapeut/ handtherapeut  

Mw. Dr F. Bos, revalidatiearts, Reade 
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