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Contractuur van Dupuytren
algemene informatie

De contractuur van Dupuytren wordt ook wel koetsiershand genoemd. Er
ontstaan goedaardige woekeringen in het bindweefselvlies van de
handpalm. Eerst voelen ze als harde knobbels, na verloop van tijd als
harde strengen. Het bindweefselvlies schrompelt ineen, waardoor de
vingers in een buigstand komen te staan, een contractuur.
De woekeringen kunnen in principe in de hele handpalm en alle vingers voorkomen. Soms
worden de strengen onterecht voor de pezen van de vingers aangezien. De oorzaak van de
contractuur van Dupuytren is nog niet bekend, wel lijkt er een familiair verband te zijn.
De ziekte komt meer voor bij mannen dan bij vrouwen en ontstaat meestal na het vijftigste
levensjaar. Bovendien komt de ziekte in een gematigd klimaat meer voor.
De aandoening is over het algemeen pijnloos. De strengen kunnen operatief verwijderd
worden, redenen hiervoor zijn:
 dusdanige kromstand van de vingers dat het beperkingen oplevert in het dagelijks leven;
 pijn in de strengen;
 forse knobbels en intrekkingen van de huid.
Operatieve behandeling is echter geen garantie dat de ziekte niet terugkomt. Als een vinger
lang krom heeft gestaan, is het niet zeker dat die na de operatie weer helemaal recht komt te
staan.

Vragen?
U kunt ons gewoon bellen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, neem dan contact op of kijk op www.olvg.nl
Heeft u vragen over de vergoeding of betaling? Neem dan contact op met uw
zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/zorgnota

Contact
handenteam afdeling Plastische Chirurgie, locatie West
T
020 510 8670 (wo 8.00 - 12.00 uur)
Route 05

Oost
Oosterpark 9
1091 AC Amsterdam

West
Jan Tooropstraat 164
1061 AE Amsterdam

Spuistraat
Spuistraat 239 A
1012 VP Amsterdam

IJburg
IJburglaan 727
1087 CH Amsterdam

Algemene voorwaarden: www.olvg.nl/algemene_voorwaarden. Klacht of opmerking: ga naar www.olvg.nl/klacht
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