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Loes Braam, anesthesie-mede-
werker in het Catharina Zieken-
huis in Eindhoven: ,,Het was
avond, ik had dienst op de opera-
tieafdeling. Er kwam een vrouw
voor een spoedoperatie aan haar
buik. Ze huilde, wij dachten van de
spanning. Maar ze vertelde dat de
volgende dag haar zoon zou trou-
wen en daar kon ze nu niet bij zijn.
Tijdens de operatie hield dat ver-
haal ons bezig. Zo van: hoe zou jij
het vinden als jouw moeder niet
op je bruiloft kan zijn? Het was
een zware ingreep, dus ze zou de
volgende dag niet ontslagen kun-
nen worden. Ik ben gaan bellen:
de wensambulance lukte niet,
daar was ze té ziek voor. Toen

probeerde ik de gewone ambulan-
cedienst. Kreeg ik ’s avonds laat
de manager aan de lijn. Die zei:
‘Als jullie een arts en een ver-
pleegkundige regelen, zorg ik dat
er een ambulance met twee men-
sen klaarstaat.’ De arts-assistent
die de operatie uitvoerde, Frank
Jonkers, en mijn collega Mirjam
van Wetten zouden de volgende
dag vrij zijn en konden mee. We
hebben die avond de familie inge-
licht, mevrouw wist nog van niets. 
’s Ochtends hebben we gekeken
of haar conditie goed genoeg was.
Gelukkig was dat zo. De familie
bracht haar mooie kleren en ik
heb de kapper van het ziekenhuis
erbij gehaald. Ze zag er heel net-
jes uit. Ze had een mooie speech
voorbereid. Die heeft ze gehouden
vanaf de brancard. Oh, ze was 
zo blij.’’           

Arnold Mandemaker 
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� Plastisch 
chirurg Jan van
Loon verlegt
onder meer de
pezen van de 
vingers van 
reumapatiënte
Magda Heirman. 
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ten zo versleten dat hij daar ter vervanging 
siliconenprotheses plaatst.

De chirurg zaagt en raspt de holtes van deze
vingers uit. Hij plaatst eerst een proefimplantaat 
– keurig gesorteerd op kleur en maat – om te 
kijken welke prothese het meest geschikt is. Hij 
controleert hoe de vinger buigt en strekt, net 
zolang tot hij de juiste maat heeft waarmee het
kunstgewricht stabiel genoeg is. Het is precisie-
werk. ,,Hoe de prothese geplaatst wordt, bepaalt
de stand van de vinger.’’

Schrik
De hele operatie duurt zo’n twee uur. De hand
wordt gehecht en stevig in gips gepakt zodat het
weefsel rustig kan genezen. ,,De herstelfase duurt
best lang’’, waarschuwt Van Loon. ,,In het begin is
alles heel stijf en zie je niet direct resultaat. De
operatie is gericht op functionaliteit. We kunnen
iets doen aan de pijn, ze kan de vingers beter 
bewegen, we voorkomen erger en de hand ziet er
beter uit.’’

Als Heirman weer bijkomt, is haar hand hele-
maal ingepakt in het gips. ,,Ik schrok wel toen ik
wakker werd’’, vertelt ze twee maanden later als
ze bij de handtherapeut zit. ,,Ik dacht: hoe komt
dat goed? Ik ben best veel geopereerd, maar hier
zag ik tegenop.’’

Haar hand heeft drie weken in het gips gezeten.
Daarna ging er een spalk omheen. De eerste 
weken droeg ze die dag en nacht, de laatste tijd 
alleen ’s nachts. De vingers staan recht, behalve de
pink. Die blijft krom omdat de pees van het 
gewricht naar de zijkant is geschoven.

Bij de ingreep is alleen het basisgewricht van de
pink rechtgezet. Maar het gewricht verderop in de
pink is niet geopereerd, waardoor die krom blijft.
Op termijn wordt gekeken of dat door therapie
verbetert of dat een nieuwe operatie nodig is.

Nu zit de pink Heirman nog flink in de weg. Ze
probeert een vuist te maken. Handtherapeute 

Katinka meet de hoek waarmee ze de vingers kan
buigen. Ze komt ver, maar de pink volgt 
onvoldoende, waardoor ze nog geen volledige
vuist kan maken.

Daarna moet Heirman kleine knikkers tussen
haar vingers rollen en ze een voor een van de tafel
pakken. En ze moet haar vingers zoveel mogelijk
strekken en buigen. De spieren tussen de duim en
wijsvinger moeten worden versterkt om beide
vingers meer naar elkaar toe te brengen, zegt 
Katinka. ,,De samenwerking tussen duim en 
wijsvinger moet verbeteren. In de buiging is het
sterk verbeterd. De pink zit nog steeds een beetje

in de weg. Wat u gewonnen heeft in de buiging, is
ingeleverd bij het strekken.’’

Omdat de kromme pink in de nachtspalk pijn
doet, plakt de handtherapeute er een stuk draag-
schuim tussen zodat die wat meer ondersteund
wordt. Bij de volgende afspraak met de chirurg
bespreekt Heirman of haar pink met een nieuwe
ingreep kan worden rechtgetrokken.

Maar tot nu toe is Heirman blij met het 
resultaat. Ze heeft geen pijn meer. ,,Alleen het
schrijven gaat nog niet. Mijn grote hobby is 
kaarten en teddyberen maken. Dat fijne hand-
werk lukt nog niet. Daarvoor moet ik coördinatie
en kracht hebben. Maar ik ben blij dat ik mijn 
vingers weer kan bewegen, dat ik meer met mijn
hand kan doen en hoe het er nu uitziet.’’

De strekpees, die werkt
als een katrol, trekt de
vingers scheef
—Jan van Loon 

miljoen 
mensen in
Nederland
hebben
een reu-

matische aandoe-
ning; dat is bijna 1 op
de 9. Elke dag
komen er ongeveer
700 mensen met de
diagnose reuma bij. 
Artrose is de meest
voorkomende vorm
(64 procent).


