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Introductie

Het chronisch compartimentsyndroom van de anticus loge van het onderbeen (ant-CECS) wordt veelal 
behandeld met een minimaal invasieve fasciotomie. Indien klachten persisteren of recidiveren, kan een fasciec
tomie worden overwogen. Deze studie onderzocht veiligheid en effectiviteit van een fasciectomie bij deze 
patiëntengroep.

Methode

Patienten met persisterende of terugkerende klachten passend bij ant-CECS na een eerdere fasciotomie en een 
positieve compartimentdrukmeting ondergingen een fasciectomie. Voor de operatie en 12 maanden 
postoperatief werden intensiteit en frequentie van ieder cardinaal symptoom (pijn, strak gevoel, spierzwakte, 
kramp en verminderde sensibiliteit) apart gescoord, zowel tijdens rust als inspanning, middels een 5-item 
Verbal Rating Scale. De totale symptoomscore was minimaal 5 punten (nooit last van enige vorm van de 5 
gescoorde symptomen), maximaal 125 punten (continu afschuwelijke last van alle 5 symptomen). Ook 
tevredenheid en huidige sportactiviteiten werden gemeten. Succes was gedefinieerd als door patiënt 
gerapporteerd ‘uitstekend’ of ‘goed’ resultaat.

Resultaten

Data van 24 patiënten (38 benen) waren beschikbaar (15 vrouwen; mediane leeftijd 24 yr, 14–37 jr). 
Peroperatief werden fibrotische strengen, pseudofascies of compleet dichtgegroeide fasciebladen gezien 
(Figuur). Het beloop in 4 benen werd gecompliceerd door een wondinfectie waarvoor succesvolle 
antibioticabehandeling. Zenuwletsels werden niet gezien. De symptoomscore nam tijdens inspanning van 55±5 
naar 17±3 af (p<0.001), en in rust van 30±4 naar 10±2 (p<0.001). Ook beschouwde 79% de behandeling als 
succesvol en was 75% weer fysiek actief.



Bevindingen tijdens een fasciectomie voor recidiverende of persisterende klachten van ant-CECS. A. normale 
fascie van anticus loge, B. vorming van fibrotische banden distaal en proximaal, C. voorbeeld van een 
pseudofascie, D. combinatie van fibrotische banden en een pseudofascie, met daarbij een spierherniatie.

Conclusie

Een fasciectomie is veilig en succesvol in het merendeel van patiënten met recidiverende of persisterende ant-
CECS klachten na een eerdere fasciotomie.
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