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Samenvatting Het aantal mensen met kanker neemt
toe en dit betekent dat ook binnen de podotherapeutische praktijk deze patiëntencategorie vaker wordt gezien. De incidentie van bijwerkingen als een handvoetsyndroom of een hand-voet-huidreactie hangt bij
deze patiënten nauw samen met de middelen die gebruikt worden en de dosering van deze middelen binnen het oncologische behandeltraject. Maar wat moet
je hier als podotherapeut over weten?
Trefwoorden oncologie · hand-voetsyndroom · handvoet-huidreactie

syndroom en de hand-voet-huidreactie, een probleem
waar veel mensen die voor kanker worden behandeld,
mee te maken krijgen.
De ontwikkelingen in de (farmaceutische) industrie
staan niet stil. Er komen voor kanker steeds meer middelen en mogelijkheden beschikbaar: op het gebied
van chirurgie, radiotherapie, chemotherapie, doelgerichte therapie, immunotherapie en in de vorm van
hormoonbehandeling. Voetproblematiek bij oncologische behandeltrajecten komen vooral voor bij chemotherapie en bij een doelgerichte therapie.

Hand-voetsyndroom (HFS)
Inleiding
In 2017 werden in Nederland 109.663 nieuwe gevallen van kanker vastgesteld. Dit betekent 642 nieuwe
gevallen per 100.000 personen in het jaar 2017. Dit
is opnieuw een lichte stijging van de incidentie ten
opzichte van 2016 en 2015, met respectievelijk 637
en 631 nieuwe gevallen per 100.000 personen [1]. De
toename in de incidentie van het aantal mensen met
kanker maakt dat deze groep steeds vaker wordt gezien in de podotherapeutische praktijk. De podotherapeuten binnen de expertgroep oncologie van de
NVvP houden zich daarom bezig met vraagstukken als
‘wat betekent dit voor de podotherapeutische praktijk’
en ‘welke toegevoegde waarde kan de podotherapeut
aan deze patiëntengroep bieden’. Deze vragen kunnen niet in één artikel beantwoord worden. Het doel
van dit artikel is informatie geven over het hand-voet-

Het hand-voetsyndroom (HFS) is een kenmerkende
en een relatief frequente toxische reactie op een aantal chemotherapeutische middelen (cytostatica), zoals
capecitabine en 5-fluorouracil, doxorubicine, cytarabine en docetaxel [2–4]. Sinds de ontdekking van deze
bijwerking in 1974 [5] zijn verschillende namen voor
deze conditie in de literatuur verschenen, zoals: handfoot syndrome (HFS), palmar plantar erthrodysesthesia
(PPS), acral erythema, Burgdorf ’s reaction en toxische
erythema van de handpalmen en voetzolen [2]. In dit
artikel hebben we gekozen voor de term hand-voetsyndroom (HFS).
Het hand-voetsyndroom kenmerkt zich door:
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jeuk;
erytheem;
pijn en/of (over)gevoeligheid;
zwelling;
schilfering of vervelling (desquamatie);
blaren en eventueel wonden;
infectie van de huid en/of nagels (onder andere paronychia);
onychopathie, zoals onycholyse, onychomadese
en/of broze nagels.
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Incidentie
De incidentie van HFS verschilt per cytostaticum en
daarnaast lijkt de ontwikkeling van HFS ook sterk dosisafhankelijk, waarbij zowel de piekconcentratie als
de cumulatieve dosis van het middel van belang lijkt
te zijn [2, 6]. De incidentie van HFS loopt hierdoor
sterk uiteen van 10–62 % voor de verschillende cytostatica (tab. 1 en 2; [7–17]). Er is bovendien een fors
verschil in de incidentie per cytostaticum, wat meestal
te verklaren is door het verschil in dosis binnen de
verschillende studies [8]. In het algemeen geldt, hoe
hoger de dosis, hoe groter de kans op HFS.
Het is opvallend dat de incidentie van HFS veel hoger is bij orale capecitabine (5-floururacil (5-FU)) dan
bij intraveneuze toediening. Het is echter belangrijk
om ten aanzien van dit middel niet alleen naar de
incidentie van HFS te kijken. Orale capecitabine is
bijvoorbeeld prettiger voor de patiënt. Verder is van
orale capecitabine de vijfjaars disease-free survival rate
een paar procent hoger (60,8 % versus 56,7 %) en ook
de overall survival rate (71,4 % versus 68,2 %) [10].
Een ander punt is de effectiviteit van doxorubicine
en gepegyleerd liposomaal doxorubicine (PLD), want
deze is nagenoeg gelijk. Gezien de hogere incidentie
van HFS zou je op basis van deze incidentiepercentages dan het idee kunnen krijgen dat doxorubicine een
betere behandeloptie is. PLD heeft echter een lagere
cardiotoxiciteit. Hoewel de behandeling met PLD dus
vaker zorgt voor ernstige HFS, wordt wél vaak wel voor
dit cytostaticum gekozen. HFS is immers niet levensbedreigend, en cardiotoxiciteit wel. Bij zeer ernstige
HFS wordt de behandeling dan gestopt, uitgesteld of
aangepast [13].
Bij een combinatie van middelen, zoals doxorubicine en 5-FU, is zelfs een HFS-incidentie van 89 % ge-

noemd in de literatuur, met bij 24 % van de patiënten
zelfs ernstige HFS (graad 3) [18]. De incidentie ligt
daarmee hoger dan bij behandeling met enkel doxirubicine of fluoroucacil [2].

Hand-voet-huidreactie (HFSR)
Bij de behandeling met doelgerichte therapie zijn het
vooral kinase inhibitors die HFSR veroorzaken. Er is
een groot verschil tussen het klinisch beeld van HFSR
en dat van HFS (tab. 2).

Incidentie
Naar de incidentie van de HFSR is relatief meer en
beter onderzoek verricht dan naar die van HFS. Zo
zijn er vier meta-analyses gepubliceerd die een goed
beeld geven van de incidentie van HFSR bij doelgerichte therapie (tab. 3). De incidentie varieert opnieuw per middel [4, 19–27]. Hoewel het hier gaat
om doelgerichte therapie, worden er nog relatief veel
bijwerkingen gezien in de vorm dermatologische toxiciteit, met, in klinisch opzicht, HFSR als meest significante dermatologische bijwerking die de kwaliteit van
leven sterk beïnvloedt [24].
In tab. 3 staat de incidentie bij monotherapie (dus
het gebruik van één middel). Voor onderzoeksdoeleinden is deze weergave zeer geschikt, maar in de
praktijk worden veel patiënten met een combinatie
van middelen behandeld, wat het effect van HFSR
lijkt te versterken. Net als bij cytostatica wordt ook
bij doelgerichte therapie dan een hogere incidentie
van HFSR gerapporteerd in de literatuur, tot bijvoorbeeld wel 79 % bij een combinatie van sorafenib met
bevacizumab [19].

Chemotherapie
Behandeling met cytostatica wordt chemotherapie
genoemd. Cytostatica zijn middelen die invloed
hebben op de celdeling en geen onderscheid kunnen maken tussen de verschillende cellen. Ze hebben dus een celgroeiremmend en/of celdodend effect op zowel gezonde als kwaadaardige cellen. Het
meest gevoelig voor de behandeling met cytostatica (en dus ook voor de bijwerkingen) zijn de weefsels met een snelle celdeling, zoals beenmerg, huid,
haarfollikels, nagelmatrices en slijmvliezen van de
mond en het maag-darmkanaal. Een belangrijk negatief effect van chemotherapie is dan ook de verminderde weerstand van de patiënt. Er worden
immers in de stamcellen in het beenmerg behalve
minder erytrocyten en trombocyten, ook minder
leukocyten aangemaakt. Deze daling van het aantal leukocyten (leukopenie genoemd) leidt tot een
grotere kans op infecties door de verminderde afweer.
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Doelgerichte therapie
Bij doelgerichte therapie vindt er een behandeling
plaats met monoklonale antilichamen of met zogenaamde small molecules. Deze medicijnen richten zich op specifieke eigenschappen van kankercellen en geven dus over het algemeen minder bijwerkingen. De monoklonale antilichamen werken
op de buitenzijde van de kankercel en hebben altijd een naam eindigend op-mab, dat staat voor
monoklonal antibody. De small molecules werken
binnenin de kankercel en hebben vaak een naam
eindigend op-ib, dat staat voor inhibitor. Een inhibitor eindigend op-nib (kinase inhibitor), ook wel
een enzymremmer, is een molecuul dat zich kan
binden aan enzymen en daardoor de enzymactiviteit kan beïnvloeden. Voornamelijk deze laatste
groep kan, afhankelijk van het middel en de dosis,
een typische hand-voet-huidreactie (HFSR) geven.
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Tabel 1 Incidentie HFS bij
verschillende cytostatica

cytostatica

HFS

graad 3

capecitabine (oraal)

30–62 %

4–17 %

literatuur
[7–10]

of 5-fluorouracil (5-FU) (IV)

10 %

1%

doxorubicine

22–29 %

geen data

[2, 11, 12]

gepegyleerd liposomaal doxorubicine (PLD)

34–48 %

2–17 %

[13–15]

cytarabine

14–33 %

geen data

[2, 16]

docetaxel

58 %

geen data

[2, 17]

IV intraveneuze toediening.

Tabel 2

Verschil tussen HFS en HFSR. (Bron: [4], vertaling van auteurs)
HFS

HFSR

middelen

gepegyleerd liposomaal doxorubicine (PLD), doxorubicine,
capecitabine, 5-fluorouracil, cytarabine en docetaxel

multikinase inhibitors (sorafenib, sunitinib, axitinib, pazopanib,
regorafenib, bevacizumab en vemurafenib)

risicofactoren

dosis en vrouwelijk geslacht

tumortype, aantal leukocyten, vrouwelijk geslacht, levermetastasen en aantal aangedane organen

locatie

handpalmen, voetzolen, dorsale zijde handen en voeten,
gebieden van occlusie, wrijving en druk

beïnvloedt gebieden waar veel buiging en druk voorkomt, zoals
vingertoppen, interdigitale webspaces, hielen, laterale aspect van
de voet en rondom gewrichten

handpalmen vaker aangedaan dan voetzolen

voetzolen vaker aangedaan dan handpalmen

symmetrisch erytheem en oedeem in de handpalmen en/of
onder de voetzolen, wat vaak samengaat met neuropathische pijn

lokale, pijnlijke laesies in gebieden met veel druk of trauma

klinische bevindingen

kan verslechteren tot blaarvorming met desquamatie (vervel- kunnen verschijnen als blaren of focale hyperkeratose geven, die
ling), erosie en ulceratie
over een erythemateuze basis liggen
afgegrensd gebied van discohesieve en diskeratotische
vacuolaire degeneratie van de basaalcellen of necrose van
keratinocyten
de volledige huiddikte

histopathologie

spongiose, hyperkeratose, parakeratosis

Tabel 3 Incidentie HFSR
bij verschillende multikinase
inhibitors

targeted therapy

HFSR

graad 3

literatuur

multikinase inhibitor
sorafenib (Nexavar®)

31–62 %

9–30 %

[19–22]

34 %*

9 %*

[20]

10–36 %

5–6 %

[4, 21–23, 28]

19 %*

6 %*

[28]

axitinib (Inlyta®)

29 %*

10 %*

[24]

pazopanib (Votrient®)

5 %*

2 %*

[25]

regorafenib (Stivarga®)

47 %

17 %

[26]

vemurafenib (Zelboraf®)

60 %

geen data

[27]

sunitinib (Sutent®)

*Doelgerichte therapie.

Tabel 4

NCI-classificatiesysteem HFS/HFSR in combinatie met klinische bevindingen. (Bron: [2, 29], vertaling van auteurs)

graad

definitie

klinische bevindingen

1

huidveranderingen zonder pijn

gevoelloosheid, dysesthesie/paresthesie, tintelingen, pijnloos
erytheem en/of zwelling en/of hyperkeratose aan handen en
voeten

2

huidveranderingen met pijn zonder dat (of op minimale wijze) deze de
functie beïnvloeden

pijnlijk erytheem en/of zwelling en/of hyperkeratose aan de
handen en voeten

3

huidveranderingen met pijn die de functie beïnvloeden

desquamatie (vochtig), ulceratie, blaarvorming en ernstige pijn

NCI-CTCAE National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events [30].

Classificeren van voetproblematiek
Bij behandeling met chemotherapie kan HFS optreden en bij doelgerichte therapie HFSR. In de literatuur wordt in de classificatie tussen deze twee vormen
geen verschil gemaakt. Het klinisch beeld verschilt

echter wel degelijk. Omdat in vrijwel alle literatuur
de NCI-classificatie wordt gebruikt, ligt het voor de
hand om dat in de Nederlandse podotherapiepraktijk
ook te doen (tab. 4). Zie voor een toepassing van deze
classificatie fig. 1 en 2.
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Figuur 1
Klinische manifestatie van HFS naar NCIclassificatie. a Graad 2 HFS (foto: dr. Johan Toonstra, arts,
dermatoloog niet praktiserend, docent Hogeschool voor huid-

therapie, Utrecht), b Graad 3 HFS (foto: Natasha Schrama
MANP, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein/Utrecht)

Figuur 2 Klinische manifestatie van HFSR door behandeling met sorafenib (targeted therapy) naar NCI-classificatie.
a HFSR graad 3 (foto: Christine Boers-Doets, MSc Nursing,
researcher, PhD-kandidaat Afdeling klinische oncologie, Uni-

versitair Medisch Centrum Leiden), b HFSR graad 4 (foto: Natasha Schrama MANP, St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein/
Utrecht)

De rol van de podotherapeut in het oncologische
traject

te stellen bij voetproblemen, voorafgaand aan, gedurende en na afloop van een eventuele kankerbehandeling. Tevens is de podotherapeut zich bewust van de
risico’s die op kunnen treden bij het uitvoeren van behandelingen gedurende een behandeltraject. Daarom
wordt podotherapeutische zorg tijdens de behandeling van kanker bij voorkeur verleend in afstemming
met het oncologisch behandelteam.
Wat betekent dit voor de podotherapeutische praktijk?

De podotherapeut die patiënten met HFS en HFSR
behandelt, moet kennis hebben van de gevolgen van
de verschillende behandelingen van kanker en moet
risicofactoren voor de voeten in beeld kunnen brengen. De podotherapeutische rol in het oncologische
behandeltraject bestaat uit (preventieve) screening en
preventief onderzoek, advisering, behandeling en/of
doorverwijzing, met als doel een optimale voetconditie te behouden, of te creëren en, waar mogelijk,
klachten te verminderen.
De podotherapeut is als hoogst opgeleide paramedisch voetprofessional in staat om de juiste diagnose

Voetproblematiek bij een oncologisch behandeltraject

●

In de podotherapeutische anamnese dient de vraag
“heeft u kanker” of “heeft u kanker gehad in het
verleden” duidelijk gesteld te worden. Een eventueel oncologisch traject dient te worden uitgevraagd.
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●

●

●

Vraag naar de soort behandeling (chemotherapie
en/of doelgerichte therapie), de duur van deze behandeling en de behandelintervallen. Bepaal de
NCI-classificatie van het HFS of HFSR.
Binnen het podotherapeutisch onderzoek dient
aandacht te zijn voor de beoordeling van huid- en
nagelaspecten, eventuele sensibiliteitsstoornissen
en drukplekken.
Gedurende een oncologisch behandeltraject is het
belangrijk om te weten wanneer het verantwoord is
om een instrumentele behandeling uit te voeren. In
de leukopene fase (verminderde witte bloedcellen)
is er sprake van een verminderde weerstand en is
het risico op een infectie groter. Meestal is de beste
periode voor een instrumentele behandeling twee
weken na de laatste behandeling.
Cytostatica kunnen ook voor gezonde mensen schadelijk zijn. Ze kunnen via uitscheidingsproducten,
zoals urine, ontlasting, braaksel, wondvocht, bloed
en zweet uitgescheiden worden. Wanneer een patiënt in de risicoperiode, variërend van één tot zeven dagen na de laatste behandeling de praktijk bezoekt, dient men mogelijk extra beschermende en
reinigingsmaatregelen te nemen om niet met de restanten van de cytostatica in aanraking te komen.

Conclusie
Het aantal mensen met kanker in Nederland stijgt en
dit betekent dat ook binnen de podotherapeutische
praktijk deze patiëntencategorie vaker wordt gezien.
De incidentie van bijwerkingen van de behandeling
van kanker, zoals HFS en HFSR, hangen nauw samen
met de middelen die gebruikt worden en de dosering
van deze middelen binnen het oncologische behandeltraject. Hoewel er in de literatuur hetzelfde classificatiemodel wordt gebruikt voor HFS en HFSR is het
klinisch beeld van beide aandoeningen sterk verschillend.

Take home messages
●

●

De podotherapeut kan een rol spelen in het oncologische behandeltraject op het gebied van preventie, advisering, behandeling en doorverwijzing, met
als doel een optimale voetconditie te behouden, te
creëren en waar mogelijk klachten te verminderen.
Er is nóg meer specialistische kennis en expertise nodig voor deze patiëntencategorie binnen de podotherapeutische beroepsgroep.
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