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Samenvatting

De Berrettini tak. Een anatomisch en klinisch onderzoek naar de ramus communicans 
tussen de nervus ulnaris en nervus medianus.

In dit proefschrift wordt vanuit verschillende invalshoeken gekeken naar de ramus 
communicans, de verbindingstak, tussen de nervus ulnaris en de nervus medianus in 
de handpalm. In Hoofdstuk 1 wordt een algemene inleiding gegeven betreffende deze 
structuur, die al sinds ongeveer 400 jaar bekend is, doch die met de introductie van 
de endoscopische carpale tunnel chirurgie weer in de belangstelling van de handchirurg 
is teruggekeerd. 

In Hoofdstuk 2 wordt een anatomische studie beschreven in 53 handen. Hierbij werd 
gekeken naar de incidentie, het vertakkingspatroon en de lokatie van de ramus 
communicans in de Nederlandse populatie. Op basis van een aantal eenvoudige 
anatomische markeringspunten en morphometrische data kon een gevarenzone, 
waarbinnen de Berettini tak risco loopt, worden gedefinieerd.
In 50 van de 53 handen werd een verbindingstak gevonden. In 44 handen verliep de 
Berrettini tak proximaal vanuit de vierde interdigitaal zenuw naar de derde interdigitaal 
zenuw distaal (type 1). In twee handen verliep de verbindingstak van de derde inter-
digitaal zenuw proximaal naar de vierde interdigitaal zenuw distaal (type 2). In de 
overige vier handen verliep de tak loodrecht tussen de derde en vierde interdigitaal 
zenuw (type 3). 
In 90% van de handen verliep de verbindingstak in het middelste 1/3 van de handpalm. 
Voorzichtigheidshalve zouden handchirurgen ermee rekening moeten houden dat 
deze tak in de middelste 3/5 deel van de handpalm verloopt.

In 26 handen werd op microscopisch niveau de ramus communicans bestudeerd. De 
resultaten van deze studie worden beschreven in Hoofdstuk 3. De gevonden variaties 
werden ingedeeld volgens de classificatie van Meals in drie hoofdtypes en verschillende 
subtypes. Er werden twee nieuwe variaties gevonden. Bij de eerste variatie verliep 
de ramus communicans proximaal vanuit de derde interdigitaal zenuw naar de ulnaire 
digitaal zenuw van de ringvinger en radiale digitaal zenuw van de pink distaal. Bij de 
tweede variatie verliep de ramus communicans loodrecht tussen de derde en vierde 
interdigitaal zenuw met kruislings verlopende vezels.
 
Na deze anatomische studies hebben wij ons afgevraagd of de ramus communicans 
ook in vivo kon worden aangetoond met behulp van de Semmes-Weinstein test.  
Hiervoor werd in een retrospectief onderzoek bij 43 patiënten met een complete  
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doorsnijding van de nervus ulnaris of de nervus medianus gekeken naar het palmaire 
sensibiliteitspatroon met behulp van de Semmes-Weistein test. De resultaten hiervan 
worden beschreven in Hoofdstuk 4. Acht van de negen gevonden sensibiliteitspatronen 
konden worden verklaard met behulp van bekende anatomische type en subtypes 
van de ramus communicans. Bij het laatste sensibiliteitspatroon kon wel het type 
ramus communicans worden aangegeven, maar niet het subtype.

In Hoofdstuk 5 wordt een uitgebreid commentaar gegeven op het originele artikel 
van Laroy et al., waarin wordt gesteld dat een mononeurale innervatie van de ring-
vinger zeer onwaarschijnlijk is.

Een andere manier om de ramus communicans te kunnen aantonen is door middel 
van neurografie, waarbij de prikkelgeleiding door de nervus medianus en de nervus 
ulnaris wordt gemeten. Deze electrofysiologische techniek wordt beschreven in 
Hoofdstuk 6.  De handen van acht patiënten met een carpaal tunnel syndoom (CTS) 
en van vier vrijwilligers werden electrofysiologisch getest.  De ringvinger werd ortho-
droom getest met behulp van een vier-kanaals EMG apparaat. In vier patiënten met 
een CTS werd een type 1 ramus communicans gevonden. Een type 2 ramus com-
municans kon worden aangetoond in drie vrijwilligers. In 48% van de handen kon 
een ramus communicans worden aangetoond door middel van neurografie. 

In Hoofdstuk 7 wordt het leven beschreven van de beroemde Barok schilder, Pietro 
Berrettini di Cortona, wiens naam is verbonden aan de ramus communicans. Berrettini’s 
anatomische prenten werden tot op heden beschouwd als de oudste illustraties 
waarop de ramus communicans is te zien. In dit hoofdstuk wordt geconcludeerd dat 
deze illustraties waarschijnlijk veel ouder zijn en waarschijnlijk gemaakt zijn rond 
1618. Ook moet het eponiem “Berrettini tak” worden heroverwogen omdat wij een 
veel oudere gravure van Charles Estienne hebben gevonden uit 1545 met daarop 
een duidelijk zichtbare ramus communicans.

In de discussie in Hoofdstuk 8 worden de gevonden bevindingen  samengevat en worden 
deze in een breder kader geplaatst.
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