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Artrose aan de duimbasis kan leiden tot aanzienlijke beper
kingen, maar welke van de vele beschreven chirurgische 
technieken de voorkeur heeft en in welke situatie is ondui
delijk. Het proefschrift begint met een systematische review 
van de literatuur tot en met december 2009, waarin de 8 
meest gebruikte chirurgische technieken worden geana
lyseerd. Een grondig literatuuronderzoek werd uitgevoerd 
met behulp van vooraf bepaalde criteria. In totaal voldeden 
35 artikelen aan de inclusiecriteria, waarvan er 9 niet werden 
behandeld in eerdere systematische reviews. 
Systematische evaluatie toonde aan dat: 1. er geen bewijs is 
dat trapeziectomie of trapeziectomie met peesinterpositie 
superieur is aan één van de andere technieken. Wanneer 
een interpositie wordt uitgevoerd, heeft autoloog weefsel de 
voorkeur. 2. Trapeziectomie met ligamentreconstructie of 
trapeziectomie met ligamentreconstructie en peesinterpo
sitie (LRTI) is niet superieur aan één van de andere tech
nieken. Echter, omdat de followup in de studies met een 
hoger niveau van bewijs relatief kort was (maximaal twaalf 
maanden), kunnen eventuele langetermijnvoordelen niet 
worden beoordeeld. Daarnaast lijkt trapeziectomie met LRTI 
geassocieerd te zijn met een hoger percentage complicaties. 
3. Omdat de studies over carpometacarpale (CMC) artrodese 
van de duim van matige methodologische kwaliteit zijn en 
inconsistente resultaten tonen, zijn we niet in staat om te 
concluderen of CMCartrodese superieur is aan andere tech
nieken. Daarom zijn gerandomiseerde studies van hoog 
niveau nodig waarin CMCartrodese wordt vergeleken met 
andere procedures. Desalniettemin tonen de bevindingen 
in de nieuw geïncludeerde studies dat ‘nonunion’percen
tages in de literatuur gemiddeld tussen de 8% en 21% zijn 
en dat complicaties en revisieoperaties vaker worden gezien 
na CMCartrodese. 4. Uit een studie over gewrichtsvervan
gende procedures bleek dat de totale gewrichtsprothese be
tere resultaten kan hebben op korte termijn in vergelijking 
met trapeziectomie met LRTI, maar gerandomiseerde stu
dies van hoog niveau waarin totale gewrichtsprothese wordt 
vergeleken met andere procedures zijn nodig om dit te be
vestigen. Bovendien is er geen bewijs dat de Artelon spacer 
superieur is aan trapeziectomie met LRTI.

Samenvattend kunnen we concluderen dat er op basis van 
de literatuur tot en met 2009 geen chirurgische procedure 
superieur is gebleken. Op basis van goede resultaten van 
CMCartrodese en de totale gewrichtsprothese, verwachten 
we dat verschillen in uitkomsten tussen de verschillende 
chirurgische procedures mogelijk zijn. Daarom zijn geran
domiseerde studies noodzakelijk waarin CMCartrodese en 
totale gewrichtsprothese worden vergeleken met trapeziecto
mie met een lange followup (> 1 jaar).

In het volgende hoofdstuk wordt een prospectieve cohortstu
die (pilotstudie) gerapporteerd waarin pre en postoperatieve 
objectieve en subjectieve resultaten worden geanalyseerd na 
een weilbyinterpositieartroplastiek (LRTItechniek, zonder 
bottunnel aan de basis van metacarpale I). Negentien patiën
ten (twintig duimen) met primaire CMCartrose van de duim 
werden behandeld met een weilbyinterpositieartroplastiek. 
Als subjectieve uitkomstenmaat werd de DASHvragenlijst 
gebruikt om de pre en postoperatieve resultaten te evalue
ren op nul, drie, zes en twaalf maanden. Daarnaast kregen 
de patiënten een specifieke persoonlijke vragenlijst op twaalf 
maanden followup. Objectieve uitkomstmaten zoals actieve 
‘range of motion’ (ROM) en krachtmetingen werden preope
ratief, op drie, zes en twaalf maanden na de operatie uitge
voerd. Alle complicaties werden geregistreerd.
Resultaten toonden aan dat de DASHscore aanzienlijk 
verbeterde na de operatie, en zeventien van de negentien 
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standigheden dan degenen die artrodese ondergaan, raden 
we routinematig gebruik van de artrodese met plaat en 
schroeven in de behandeling van vrouwen met graad II en 
IIICMCartrose van de duim af.

Het volgende hoofdstuk vergelijkt de resultaten van tra
peziectomie en totale gewrichtsprothese (gecementeerde 
gueparprothese) bij vrouwen met primaire artrose in het 
CMCgewricht van de duim in een gerandomiseerde studie. 
26 patiënten ondergingen een trapeziectomie en 29 patiën
ten kregen een totale gewrichtsprothese. 
Hoewel in beide groepen de PRWHEscores postoperatief 
sterk verbeterden, was er geen significant verschil tussen 
beide groepen. Drie maanden na de operatie toonde de groep 
met een totale gewrichtsprothese een significant grotere ver
betering in de sleutel en driepuntsgreep en in IPextensie, 
ten opzichte van de trapeziectomiegroep. Eén jaar na de ope
ratie toonde de groep met een totale gewrichtsprothese een 
significant grotere verbetering op de DASH en sleutelgreep
knijpkracht in vergelijking met de groep die behandeld is 
met een trapeziectomie. Daarnaast werd er geen significant 
verschil gevonden in complicaties tussen de groepen.
Hoewel de verschillen klein zijn, suggereert deze studie dat 
er een tendens is dat patiënten na een totale gewrichtspro
these een beter functioneel resultaat hebben een jaar na de 
operatie in vergelijking met patiënten behandeld met een 
trapeziectomie. Echter, voordat de gewrichtsprothese breed
schalig kan worden toegepast zijn langeretermijnresultaten  
nodig om subjectieve en objectieve uitkomsten en het im
plantaatcomplicatiepercentage te evalueren over de jaren.

Terwijl verschillende ligamentreconstructies zijn beschre
ven in de behandeling van artrose aan de duimbasis, zijn 
ze nooit rechtstreeks vergeleken in een gerandomiseerde 
studie. Het volgende hoofdstuk beschrijft een gerando
miseerde studie waarin de burtonpellegriniartroplastiek 
(LRTI techniek met een bottunnel aan de basis van metacar
pale I) en de weilbyartroplastiek (LRTItechniek zonder bot

patiënten waren tevreden over de procedure. De actieve 
ROMmetingen toonden aan dat na twaalf maanden de 
CMC palmaire abductie en oppositie sterk waren verbeterd. 
De driepuntsgreep en algehele knijpkracht, waren ook signi
ficant verbeterd na twaalf maanden.
Kortom, de weilbyprocedure is een betrouwbaar alternatief 
in de behandeling van primaire CMCartrose van de duim, 
zonder het gebruik van een bottunnel aan de basis van me
tacarpale I. Het zorgt voor pijnverlichting, stabiliteit, mobili
teit en kracht. De objectieve en subjectieve resultaten van dit 
onderzoek zijn beter in vergelijking met eerdere studies over 
de weilbyprocedure en zijn vergelijkbaar met de gepubli
ceerde resultaten van de meer algemeen uitgevoerde burton
pellegrinitechniek (LRTItechniek, met het gebruik van een 
bottunnel aan de basis van metacarpale I).

In het volgende hoofdstuk vergelijken we de resultaten van 
trapeziectomie met LRTI (weilbyartroplastiek) en CMCar
trodese (met plaat en schroeven) bij vrouwen met graad II 
en IIIartrose in een gerandomiseerde studie. 23 patiënten in 
de LRTIgroep en 20 patiënten in de artrodesegroep namen 
deel aan dit onderzoek. 
Omdat we significant meer matige en ernstige complicaties 
vonden na artrodese in vergelijking met trapeziectomie met 
LRTI (71% versus 29%, p = 0,016), werd de studie vroeg
tijdig beëindigd, voordat het aantal geïncludeerde patiënten 
bereikt was dat noodzakelijk was om de twee groepen recht
matig te vergelijken. Het hogere complicatiepercentage na 
artrodese leidde tot een toename van het aantal heroperaties 
(2/17). Bovendien kozen significant meer patiënten in de 
LRTIgroep (86%) voor dezelfde operatie onder dezelfde om
standigheden, ten opzichte van de artrodesegroep (53%) (p = 
0,025). In beide groepen verbeterde de PRWHE en DASH
scores aanzienlijk na de operatie, maar de hoeveelheid ver
betering verschilde niet significant tussen de groepen. 
Omdat patiënten na trapeziectomie met LRTI minder ma
tige en ernstige complicaties hebben en meer voornemens 
zijn de operatie opnieuw te overwegen onder dezelfde om

Figuur 1. Röntgenfoto van een ‘Bett’s view’ (‘Gedda view’) met radiologische artrose in het CMC-gewricht;  
alle vier de gewrichtsvlakken van het os trapezium zijn zonder overprojectie van aangrenzend bot te evalueren.
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In dit hoofdstuk concluderen we dat, op basis van de huidige 
kennis, patiënten met symptomatische artrose van alleen 
het CMCgewricht van de duim het beste kunnen worden 
behandeld met een trapeziectomie, omdat trapeziectomie 
minder complicaties geeft in vergelijking met een trapeziec
tomie met LRTI of trapeziectomie met een niet autologe in
terpositie, zoals GoreTex, ‘Silicone spacer’ en Pyrocarbon 
(Pi2). Het wordt niet aanbevolen CMCartrodese routinema
tig toe te passen, dit vanwege het hoge percentage compli
caties als gevolg van ‘delayed’ en ‘nonunion’, ongeacht het 
gebruik van een bottransplantaat. Daarnaast moet het ge
bruik van een totale gewrichtsprothese alleen plaatsvinden 
in studieverband.
Als patiënten klinische symptomen hebben op zowel het 
eerste CMC en het scaphotrapeziotrapezoïdale (STT)ge
wricht, postuleren we dat trapeziectomie met een extra LRTI 
(burtonpellegrinitechniek) de beste behandelingsoptie is.
Toekomstig onderzoek zal zich moeten richten op de 
vraag of trapeziectomie met een extra LRTI, bij patiënten 
met symptomatische artrose in het eerste CMC en STT
gewricht, inderdaad een betere behandelingsoptie is ten 
opzichte van alleen maar trapeziectomie. Verder onderzoek 
moet zich ook richten  op de verbeterde kwaliteit van de to
tale gewrichtsprothese in de afgelopen jaren. De totale ge
wrichtsprothese moet worden vergeleken met de trapeziec
tomieprocedure met een lange followup bij patiënten met 
symptomatische artrose in alleen het CMCgewricht van de 
duim. Bovendien zijn wij van mening dat het van cruciaal 
belang is dat bij het evalueren van complicaties na operatie, 
de onderzoekers onderscheid maken tussen klinisch belang
rijke complicaties (bijvoorbeeld complicaties die leidden tot 
een vertraagd patiëntenherstel, zoals heroperatie of CRPS I) 
en klinisch minder relevante complicaties (bijvoorbeeld mil
de complicaties die geen vertraagde patiëntenherstel geven, 
zoals milde sensibiliteitsafwijkingen). Significant verschil 
in klinisch relevante complicaties die vertraagd herstel ver
oorzaken, moet bepalen welke chirurgische techniek wordt 
gebruikt. Bovendien moeten onderzoekers naar nieuwe ge
voeligere uitkomstmaten zoeken.
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tunnel aan de basis metacarpale I), bij vrouwen met graad IV 
duim basisartrose wordt vergeleken. Veertig patiënten in de 
BurtonPellegrinigroep en 39 patiënten in de Weilbygroep 
namen deel aan dit onderzoek. 
De bevindingen waren dat na drie maanden de PRWHE
pijn en PRWHEtotaalscores significant meer verbeterden 
in de burtonpellegrinigroep, in vergelijking met de weilby
groep. Na twaalf maanden werden er echter geen significan
te verschillen meer gevonden tussen beide groepen voor alle 
PRWHE en DASHscores. Daarnaast zagen we ook geen 
significante verschillen tussen de groepen met betrekking 
tot kracht, patiënttevredenheid en complicaties.

Op basis van bovenstaande concluderen we dat de burton
pellegrinitechniek een betere functie en minder pijn geeft, 
drie maanden na de operatie, ten opzichte van de weilbytech
niek. Dit wijst op een sneller herstel. Echter, twaalf maan
den na de operatie is het functionele resultaat vergelijkbaar. 
Vanwege het betere en snellere herstel suggereert de huidige 
studie dat de burtonpellegrinitechniek de voorkeur verdient.

In het slothoofdstuk (algemene discussie) wordt een update 
van de systematische review – gepubliceerd in 2011 (behan
deling van de literatuur tot en met december 2009) – gege
ven over de chirurgische behandeling van symptomatische 
artrose aan de basis van de duim. Een totaal van 45 artike
len voldeed aan de inclusiecriteria. De bevindingen in deze 
studies, gepubliceerd tot en met december 2012, werden 
gecombineerd met de resultaten van de 3 gerandomiseerde 
studies beschreven in de eerdere hoofdstukken. Op basis 
van de bevindingen in deze studies werden de onderzoeks
vragen, zoals beschreven in de introductie, beantwoord en 
behandelingsaanbevelingen en toekomstperspectieven ver
strekt.

Tabel 1. Behandelingsaanbevelingen voor patiënten met 
 symptomatische artrose.

Eerste CMCgewricht: Eerste CMC en STTgewricht:

Trapeziectomie Trapeziectomie met LRTI 
(burtonpellegrini techniek)

Totale gewrichts
prothese (alleen in 
 onderzoeks verband)


