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E
‘Ik heb weer een 
functionerende hand’

Innovatieve operatie-technieken voor dwarslaesie-patiënten

Door een dwarslae-
sie stond de rech-
terhand van Barry 
Rood (32) de afgelo-
pen tien jaar hele-
maal krom. Hij had 
last van spanning in 
die hand en kon er 
vrijwel niets meer 
mee. Dankzij een 
innovatieve opera-
tie in Heerlen, die 
tot stand kwam in 
samenwerking 
tussen Adelante en 
Zuyderland, functi-
oneert zijn rechter-
hand nu weer. Bij 
deze nieuwe opera-
tie werden pezen 
verlengd, waardoor 
de beweeglijkheid 
en kracht in de 
hand weer vrijwel 
helemaal terug zijn. 

Tekst: Peter Swelsen

Er zijn verschil-
lende soorten
dwarslaesies.
Hoeveel
klachten
iemand heeft,
hangt af van
hoe hoog de
dwarslaesie zit

en of hij compleet of incompleet is. 
Bij Barry Rood is de dwarslaesie 
incompleet en hij kan nog 
beperkt lopen: maximaal 1,5 

E
beperkt lopen: maximaal 1,5 
kilometer per dag. De 
oorzaak van de dwarslae-
sie is geen ongeluk, maar 
een ziekte waardoor 
hersenvocht in het 
ruggenmerg loopt. Hij 
heeft een rolstoel, maar 
gebruikt die zo min 
mogelijk. “Zo lang het 
nog kan, blijf ik rolstoel-
mijder.” Door de dwars-
laesie is Barry beperkt in 
zijn mogelijkheden en zijn 
ziekte is helaas progres-
sief. “Ik heb geleerd om 
niet te kijken naar wat ik 
allemaal niet meer kan, 
maar naar wat ik nog wel 
kan.” In het verleden heeft 
Barry al heel wat operaties 
ondergaan en hij zat 
dus niet te 
wachten op 

een operatie aan zijn hand. De 
eerste maal dat Barry met het 
handenteam van Adelante sprak, 
wees hij daarom de nieuwe 
operatietechniek af. Later besloot 
hij na het nodige overleg om het 
toch te doen. Een goede keuze: zijn 
rechterhand functioneert na het 
verlengen van twee pezen weer 

bijna als vanouds.
“Eindelijk

ga ik

een keer niet achteruit, maar 
maak ik een grote stap voor-
waarts. Ik kan weer gewone 
dingen doen met mijn rechterhand 
en ben minder afhankelijk.”

Robotpak
Mensen denken dat iemand met 
Robotpak
Mensen denken dat iemand met 
een dwarslaesie vooral de wens 
heeft om weer te gaan lopen. Maar 
dat is niet altijd het geval. Aller-
eerst zijn er mensen, zoals Barry, 
die nog wél kunnen lopen. Maar 
ook voor personen die rolstoelaf-
hankelijk zijn, is lopen niet per se 
de grootste droom. Vaak vinden ze 
goed functionerende handen 
minstens zo belangrijk. Na een 
dwarslaesie kunnen handen 
aanzienlijk minder gevoelig en 
beweeglijk zijn. Soms wordt een 
hand spastisch ofwel komt hij in 
een verkrampte houding te staan. 
Ergotherapeut Diana Vanmulken 
van het handenteam van Adelante: 
“Niet goed functionerende handen 
zijn frustrerend. Daarom besteden 
we bij Adelante in samenwerking 
met onder andere Zuyderland 
daar extra aandacht aan. We gaan 
met het handenteam regelmatig 
naar het buitenland om kennis te 

maken met de nieuwste behan-
deltechnieken. Twee jaar 

geleden waren we in
Zweden bij een

masterclass
van de

chirurg Jan Friden. Hij liet ons 
zien hoe je een ‘spastische hand’ 
weer functioneel kunt krijgen, 
door pezen die verbonden zijn met 
de spieren langer te maken. Je 
kunt het vergelijken met een 
elastiekje dat je uitrekt. Precies die 
unieke operatie is succesvol aan 
Barry’s hand uitgevoerd door een 
plastisch chirurg in Zuyderland.” 
Uit Zweden zijn ook andere 
vernieuwende technieken geadop-

teerd. Zo kunnen sinds kort 
ingrepen gecombineerd worden 
tijdens één operatie en is het 
revalidatietraject steeds korter. In 
de toekomst komen er nog meer 
nieuwe technieken in beeld zoals 
het aansluiten van zenuwen op 
andere spieren (zenuwtransposi-
ties). Veelbelovend is ook de 
ontwikkeling van een robotpak, 
dat mensen in staat stelt om te 
lopen. “Vooralsnog is het gebruik 
van dit pak nog niet praktisch 
tijdens het dagelijks handelen, erg 
duur en wordt het niet vergoed 
door verzekeraars”, vertelt Diana 
Vanmulken. “Het is een hoopvolle 
ontwikkeling, maar op dit moment 
houden we ons vooral bezig met 

innovatieve ontwikkelingen die 
nú al het leven van mensen met

een dwarslaesie fijner kunnen
maken.” 

’’Eindelijk ga ik een 
keer niet achteruit, 
maar maak ik een 
grote stap voor-
waarts.’’

Barry Rood  
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