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Acute bewegingsbeperkingen in de gewrichten van de hand 
zijn niet ongewoon in de gemiddelde handchirurgische 
praktijk. Toch kan het regelmatig voorkomen dat de gebrui-
kelijke differentiaaldiagnose tekortschiet. Op dat moment 
kan de handchirurg zich onderscheiden. In deze klinische 
les op basis van twee patiënten presenteren wij een minder 
alledaags, maar toch niet ongebruikelijk acuut onvermogen 
tot metacarpofalangeale (MCP) extensie ten gevolge van ver-
haking van het accessoire collateraal ligament. Ook wel be-
kend als het ’locked metacarpophalangeal joint’.

casus

Binnen twee weken presenteren twee patiënten zich onaf-
hankelijk van elkaar op de spoedeisende hulp van het Rode 
Kruis Ziekenhuis in Beverwijk met een acute extensiebeper-
king van de wijsvinger na indirect trauma. 
Patiënt 1, een man van 29 jaar, trok aan een touw en voelde 
een klik in zijn wijsvinger, waarna een actieve én passieve 
extensiebeperking van 35 graden in het MCP-2-gewricht van 
de niet-dominante linkerhand optrad, terwijl flexie verder 
volledig was. De PIP- en DIP-gewrichten hadden een nor-
male bewegingsvrijheid. Er was geen pijn in rust. De patiënt 
werd gepresenteerd op de spoedeisende hulp op verdenking 
van ‘een acute triggerfinger’. Röntgenfoto’s toonden een 
prominent caput van het os metacarpale (MC) van dig. 2 met 
een os sesamoïdeum aan radiale zijde van het MCP-gewricht 
(figuur 1).
Patiënt 2, een 82-jarige vrouw presenteerde zich met exact 
hetzelfde klinische beeld op de spoedeisende hulp na het 
opendraaien van een blik. Ook hier een plotselinge pijnloze 
extensiebeperking van het MCP-2-gewricht van ongeveer 35 
graden. Bij deze patiënt was er sprake van een osteofyt aan 
de radiale zijde van de caput van MC-2 (figuur 2). 

EtiologiE

Dergelijke actieve en passieve extensiebeperking van het 
MCP-gewricht ten gevolge van ‘locking’ in flexie is een wei-
nig voorkomende aandoening. Het bovenstaande typische 
klinische beeld van ‘MCP locking’ wordt geassocieerd met 
verhaking van het accessoire collaterale ligament (ACL) ach-
ter een ossale prominentie, zoals een osteofyt ten gevolge 
van artrose of een abnormale prominentie van het tuberkel 
van het caput metacarpale. [1] Andere oorzaken van mecha-

nische ‘locking’ van het MCP kunnen zijn: collaterale verha-
king ten gevolge van periarticulaire exostosen, entrapment 
van intrinsieken, capsulaire interpositie of intra-articulaire 
losse fragmenten. [2] Het blijft natuurlijk belangrijk om on-
derscheid te maken met andere oorzaken van actieve en/of 
passieve extensie beperking, zoals extensor peesletsel, sagi-
taal bandletsel, MCP-luxatie, fractuur, flexiecontractuur of 
triggerfinger. [1-3] 
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Figuur 1. Patiënt 1: prominentie caput MC 2 met os sesamoi-
deum aan de radiale zijde van MCP-2.

Figuur 2: Patiënt 2: osteofyt radiale zijde van MCP-2.
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bEhandEling

Net als deze rapportage is de bestaande literatuur veelal 
anekdotisch en de klinische adviezen zijn gebaseerd op er-
varing. evidence-based medicine komt niet boven niveau IV 
(‘Expert experience level’). Het is dan ook niet verwonderlijk 
dat er verschillend gerapporteerd wordt over de behandeling 
van ‘MCP locking’. Allereerst zou een poging tot gesloten 
repositie na intra-articulaire injectie van fysiologisch zout, 
met of zonder lidocaïne, kunnen worden ondernomen. 
Door interne druk van de vloeistof op het kapsel zou het 
ACL makkelijker onthaakt kunnen worden. [1,8] Met radi-
aal deviatie en externe rotatie van het MCP-gewricht wordt 
de spanning verder van het ACL afgehaald waarop gepoogd 
wordt het MCP-gewricht weer in extensie te brengen. Bij de 
twee patiënten van deze rapportage is geen poging hiertoe 
ondernomen. Afhankelijk van de onderliggende ossale pa-
thologie kan deze methode slagen en in ieder geval tijdelijk 
functieherstel geven. Echter, gezien de kans op een recidief 
en het risico op iatrogeen letsel kan direct gekozen worden 
voor een chirurgische behandeling. [1,2] De chirurgische 
benadering wordt gekozen afhankelijk van de oorzaak. In 
het geval van verhaking van het radiale ACL van het MCP-
2-gewricht is door middel van een dorsoradiale benadering 
een goede exploratie van de radiaal collateralen van het 
MCP-gewricht mogelijk. Daarbij kan de ossale prominentie 
verwijderd worden met eventueel een (partiële) release van 
het ACL. 

Onze beide patiënten werden onder regionale anesthesie 
(plexus axillaris blokkade) geopereerd via een dorsoradiale 
benadering. Bij patiënt 1 werd aan de radiale zijde van het 
caput MC-2 een evidente verhaking van het ACL gevonden. 
Onthaken van het ligament door het met een Freer te eleve-
ren was onvoldoende om het gewricht te kunnen laten bewe-
gen zonder opnieuw te verhaken. Daarop werd radiovolair 
van het MCP-2-gewricht het os sesamoideum geëxcideerd. 
Daarop was het gewricht weer soepel te extenderen zonder 
verhaking. Bij patiënt 2 was een partiële release van het ACL 
nodig om volledige bewegingsvrijheid te herstellen zonder 
verhaking en zonder verlies van stabiliteit. De patiënten 
mochten postoperatief direct actief oefenen. Bij poliklini-
sche controle voor het verwijderen van de hechtingen had 
zich al een volledige en pijnloze actieve en passieve beweeg-
lijkheid hersteld.

conclusiE

Bij een acute actieve en passieve extensiebeperking van met 
name het MCP-2-gewricht na een traumamechanisme met 
flexie en ulnairdeviatie dient verhaking van accessoire col-
lateraal ligamenten in de differentiaaldiagnose opgenomen 
te worden.
Adequate röntgenfoto’s zijn nodig om de oorzaak van de 
verhaking in beeld te brengen. Afhankelijk hiervan kan ge-
sloten repositie overwogen worden en alternatief een directe 
open onthaking van het ACL met zo nodig resectie van de 
oorzakelijke benige prominentie. Stabiliteit van het MCP-ge-
wricht dient altijd gewaarborgd te blijven en in alle gevallen 
is een direct actieve mobilisatie van het gewricht gewenst.

Beide patiënten beschreven een trauma met een sterk ver-
want mechanisme waarbij kracht over het MCP-2-gewricht 
werd uitgeoefend met flexie en ulnair deviatie (pot draaien 
en touw trekken). Anatomisch onderzoek van de collaterale 
ligamenten toont aan dat bij MCP-flexie het meest dorsale 
deel van het proper collateraal ligament onder de meeste 
spanning lateraal over de convexiteit van het caput gespan-
nen staat, terwijl het meest volaire deel van het accessoire 
collateraal ligament dan proximaal-volair van het tuberkel 
van het caput metacarpale ligt, onder relatief weinig span-
ning. [4] Het accessoire collaterale ligament zal vervolgens 
bij extensie verhaken indien een ossale prominentie aan de 
laterale zijde van het  caput metacarpale aanwezig is. Gezien 
de rigide structuur van het ligament zal extensie geblokkeerd 
worden in een typische flexiestand van ongeveer 35 graden 
(figuur 3). Mogelijk kan de daadwerkelijke verhaking pas op-
treden nadat kracht is uitgeoefend over het MCP-gewricht in 
flexiestand, zoals beide patiënten beschreven. 
In alle vingers kan ‘locking’ van het MCP-gewricht ont-
staan, echter verhaking van het radiale ACL van het MCP-2-  
gewricht treedt het meest frequent op. Hier liggen waar-
schijnlijk meerdere oorzaken aan ten grondslag. Ten eer-
ste is het caput van MC-2 prominenter dan bij de andere 
vingers. [2] Ten tweede is de oriëntatie van de vingers bij 
MCP-flexie convergent richting het os scaphoïdeum waarbij 
de wijsvinger meer richting ulnair devieert dan de overige 
vingers en de radiale collateraal ligamenten van het MCP-
2-gewricht strak langs het caput bewegen. Ten derde heb-
ben het MCP-2- en -5-gewricht relatief vaak (± 42 %) een os 
sesamoïdeum in vergelijking met de MCP-3- en -4-gewrich-
ten (± 1%). [5] Tot slot is bekend dat fracturen van het caput 
metacarpale zelf het meest frequent voorkomen bij de wijs-
vinger, wat weer verklaard wordt door de relatief beperkte 
bewegingsvrijheid van het carpometacarpale gewricht van de 
tweede straal en de kwetsbare prominente positie van het 
MCP-2-gewricht aan de radiale zijde van de hand. [6]

aanVullEnd ondErzoEk

Röntgenfoto’s met posteroanterieure, laterale, oblique en 
Brewerton opnames zijn voldoende om de meest voorko-
mende ossale oorzaken aan te tonen. Er is ook rapportage 
dat bij ‘MCP locking’ zonder evidente ossale oorzaak een 
MRI toegevoegde waarde kan hebben. [7] In onze ervaring is 
dit nog niet nodig gebleken.

Figuur 3A. Normale positie ACL in 35-gradenflexie van 
het MCP-gewricht. 3B. Verhaking van het ACL achter een 
 prominent tubercel van het caput metacarpale.
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