Protocol Temperatuurmeting van de huid
Veranderingen van de huidtemperatuur zijn een van de symptomen van CRPS volgens de Bruehl
classificatie.(Bruehl et al. 1999) Oerlemans heeft een betrouwbaarheids onderzoek gedaan en hoge ICC
waarden gevonden.(Oerlemans et al. 1999) Zij heeft verschillende ratio’s van palmaire en dorsale
temperatuur en aangedane en niet-aangedane hand berekend. (Zie ook Huygen (Huygen et al. 2004) In
het TREND onderzoek van het Pijn Kennis Centrum van het ErasmusMC is deze vereenvoudigd tot het
meten van 5 plekken op het dorsum van de hand welke ook hierna zal worden beschreven.
Patiënten moeten 15 minuten acclimatiseren bij een kamertemperatuur tussen de 22 en 24°C vóórdat de
temperatuurmeting verricht wordt. Spalken e.d. moeten een half uur voor aanvang van de meting worden
afgedaan. Tijdens de acclimatisatieperiode mogen geen warme dranken worden genuttigd. De
temperatuurmeting wordt uitgevoerd vóórdat de andere metingen (zoals bv. AROM en volume)
plaatsvinden, omdat deze de uitgangstemperatuur kunnen beïnvloeden.
Instellen van de thermometer
Een infrarood thermometer gebruiken waarmee ook de oppervlaktetemperatuur (vaak aangeduid met
“surface”) gemeten kan worden (First Temp Genius M3000A van Sherwood Company.
Uitgangshouding
Algemeen. De handen worden ontspannen met de handrug naar boven en ongeveer op harthoogte (dit in
verband met de bloeddruk) op een handdoek op de tafel gelegd.
Temperatuurmeting
Eerst wordt de niet aangedane zijde gemeten op 5 punten gebruik makend van een mal. Deze
temperatuursmal wordt op handen geplaatst en met een stift (zonder alcohol) worden de te meten punten
aangeduid (zie figuur 1). Vervolgens wordt het gemiddelde van deze 5 meetpunten berekend.
De thermometer moet onder een hoek van 90 graden op een afstand van ongeveer 1 cm van het te meten
punt worden gehouden. Gebruik voor afstand van 1 cm een latje van 1 cm breed.
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