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case report

Een 16-jarige jongen werd verwezen naar de polikliniek 
plastische chirurgie, nadat hij tijdens het voetballen op zijn 
uitgestrekte rechterhand, in maximale dorsaalflexie, was ge-
vallen. De tijd tussen het trauma en polikliniekbezoek betrof 
twee weken. De patiënt was rechtshandig en speelde voet-
bal in een vertegenwoordigend jeugdelftal van Nederland. 
De voornaamste klacht was pijn aan de ulnaire zijde van de 
rechterpols. Bij lichamelijk onderzoek zagen we een zwel-
ling aan de ulnaire zijde van de rechterpols met drukpijn ter 
plaatse en een antalgische bewegingsbeperking, bij voorna-
melijk flexie en adductie van de pols. Neurovasculair waren 
er geen bijzonderheden. Röntgenfoto’s lieten fracturen van 
het os scaphoideum en os triquetrum zien, evenals een luxa-
tie naar distaal van het os pisiforme van de rechterpols.
Een aanvullende CT-scan werd gemaakt om meer informa-
tie te verkrijgen over de configuratie van de fracturen (fi-
guur  1). De fractuur van het os scaphoideum bevond zich 
in een anatomische stand. Een verwijding van de gewrichts-
ruimte tussen triquetrum en hamatum was zichtbaar met 
ter plaatse kleine avulsiefragmenten. 
Nadat een initiële gesloten repositie van het os pisiforme on-
der algehele anesthesie niet succesvol was, werd voor een 
open benadering gekozen. Dit werd bereikt door een incisie 
over het kanaal van Guyon te maken. Na opening van het ka-
naal van Guyon en retractie van de neurovasculaire bundel 
werd een kleine scheur aan de radiale zijde van het os pisi-
forme zichtbaar. Met een Howard Bone File werd het os pi-
siforme door deze kleine scheur gereponeerd. Aansluitende 
provocatietesten van het os pisiforme bewezen een stabiele 
repositie.
De anatomische stand van de carpalia en avulsiefragmenten 
werd gecontroleerd door middel van röntgenfoto’s en een 
CT-scan (figuur 2). De configuratie van het os scaphoideum 
en het os triquetrum was onveranderd. 
Gipsimmobilisatie volgde gedurende zes weken. Twee 

maanden na het trauma had patiënt een volledig herstel van 
de grijpkracht en mobiliteit in de rechterpols. Zonder beper-
kingen kon hij zijn dagelijkse activiteiten hervatten. Tot op 
heden, meer dan één jaar follow-up, is patiënt klachtenvrij.
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Luxatie van het os pisiforme is zeldzaam. Literatuuronderzoek toont aan 
dat er geen eenduidig beleid is in de behandeling van dit letsel. Wij be-
schrijven de casus van een 16-jarige jongen met een traumatische luxatie 
van het os pisiforme, die is behandeld door middel van open repositie.

Figuur 1. CT-opname preoperatief. 
Luxatie naar distaal van het os 
pisiforme. Tevens verwijding van de 
gewrichtsruimte tussen triquetrum en 
hamatum met avulsiefragment.

Figuur 2. CT-opname postopera-
tief. Status na repositie van het os 
pisiforme. De configuratie tussen 
het triquetrum en hamatum is 
hersteld. Ook het avulsiefragment 
van het triquetrum ligt weer aan.
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Directe gesloten repositie van het os pisiforme, indien mo-
gelijk, is de beste behandeling, zeker in de aanwezigheid van 
nervus ulnaris neuropraxie. De optimale stand voor gesloten 
repositie van het os pisiforme wordt bereikt door de pols te 
flecteren in combinatie met pronatie van de onderarm om 
de FCU pees zoveel mogelijk te ontspannen. [9] Open re-
positie of resectie van het os pisiforme dient uitgevoerd te 
worden indien gesloten repositie niet succesvol is. 

Naar ons weten is er nog geen eerder artikel gepubliceerd 
over de succesvolle repositie van het os pisiforme. De resul-
taten van een eerder beschreven open repositie waren weinig 
bemoedigend. [10] De oorzaak hiervan kan zijn dat dissectie 
nodig was, wat voor minder stabiliteit kan zorgen voor het 
os pisiforme. In onze casus verliep de open repositie snel 
en soepel door de pre-existente kleine scheur in het kapsel, 
waardoor geen dissectie van de omliggende ondersteunende 
ligamenten nodig was. Na repositie waren er geen tekenen 
van instabiliteit, ondanks een provocatietest. Postoperatief 
werd de pols geïmmobiliseerd om het kapsel en de ligamen-
ten te laten herstellen. 

De keuze om geen pisiformectomie te verrichten werd ge-
maakt op basis van de eigenschappen van de patiënt; hij was 
nog in de groei en beoogde een carrière als topsporter. Pisi-
formectomie wordt door de meeste mensen goed verdragen, 
echter door repositie van het os pisiforme kiezen wij voor 
het maximale behoud van kracht bij deze jonge patiënt. In-
dien open repositie niet zou resulteren in een stabiele positie 
van het os pisiforme, zelfs niet na herstel van de omliggende 
ligamenten, dient een pisiformectomie verricht te worden 
met herstel van de FCU voor adequate functie.

conclusie

Luxatie van het os pisiforme komt zelden voor. Door de 
complexe anatomie met omliggende ligamenten gaat een 
luxatie van het os pisiforme altijd gepaard met geassocieerde 
tractieletsels. In onze casus betrof dit meerdere avulsiefrag-
menten van het os triquetrum, welke na repositie van het os 
pisiforme in de anatomische configuratie kwamen te staan. 
Eventuele rupturen van de pisohamate, pisometacarpale of 
pisotriquetrale ligamenten bepalen de richting van luxatie 
van het os pisiforme. Repositie van het os pisiforme kan, 
indien mogelijk, overwogen worden bij jonge patiënten die 
voor maximaal behoud van kracht in de pols gaan. 
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discussie

Het os pisiforme fungeert als een os sesamoideum; het 
draagt niet bij aan de stabiliteit van de pols, maar ontleent 
zijn stabiliteit aan de omliggende ligamenten. De belang-
rijkste insertie op het os pisiforme is die van de pees van 
de M. flexor carpi ulnaris (FCU), die distaal verder gaat 
als het pisohamate en pisometacarpale ligament. Tezamen 
met het ulnaire deel van het pisotriquetrale ligament vor-
men zij de primaire stabilisator van het os pisiforme. [1] In 
fysiologische toestand transleert het os pisiforme proximaal 
ten opzichte van het triquetrum gedurende flexie van de pols 
en transleert het distaal gedurende extensie. [2]
Luxatie van het os pisiforme is een relatief zeldzaam letsel en 
is geassocieerd met tractie door hyperextensie van de FCU 
resulterend in het afscheuren van de pisohamate en/of pi-
sometacarpale ligamenten. [3] De FCU is de meest krachtige 
flexor in de pols en het os pisiforme fungeert als os sesamoi-
deum dat mechanisch de actie van de FCU faciliteert. [4] Als 
gevolg kan de trekkracht van de FCU, in combinatie met ge-
forceerde hyperextensiestand van de pols, bij een val op uit-
gestrekte hand zoveel tractie opleveren dat het os pisiforme 
luxeert. Afhankelijk van de intensiteit van het trauma kan 
het dunne kapsel van het pisotriquetrale gewricht scheuren, 
evenals de distale verlenging van de FCU in de pisohamate 
en pisometacarpale ligamenten. De richting van de luxatie 
van het os pisiforme is het resultaat van de beschadigde 
structuren.

In onze casus is het os pisiforme naar distaal geluxeerd. De 
pisohamate en pisometacarpale ligamenten waren intact. 
Hyperextensie van de pols leidde tot inklemming van de 
proximale pool van het os pisiforme op de distale pool van 
het triquetrum. Dit kan het resultaat zijn van een buitenge-
wone fysiologische translatie van het os pisiforme naar dis-
taal door de val op de uitgestrekte hand tijdens hyperexten-
sie. Andere theorieën zijn het falen van de FCU-pees door 
overstrekken, of door beschadiging van ligamenten die het 
pisotriquetrale gewricht ondersteunen. [5] 

Een os pisiforme luxatie moet overwogen worden indien het 
traumamechanisme en de presentatie van zwelling en pijn 
over de ulnaire zijde van de pols overeenstemmen. Aange-
zien röntgenfoto’s vaak moeilijk te interpreteren zijn, zelfs 
met oblique opnames en vergelijking met de niet-aangedane 
zijde, raden wij het gebruik van een CT-scan aan. Met de 
CT-scan kan de integriteit van het os pisiforme beter in beeld 
gebracht worden, evenals overige (avulsie)fracturen. In onze 
casus was sprake van meerdere avulsiefracturen aan de vo-
laire zijde van het os triquetrum in een afwijkende configu-
ratie. De oorzaak hiervan was de pisiforme luxatie. Na repo-
sitie lagen deze avulsiefracturen direct op de goede plaats. In 
het geval van meerdere avulsiefracturen in een afwijkende 
anatomische configuratie dient dus altijd aan tractieletsels 
gedacht te worden.
Verscheidene behandelmethodes van het os pisiforme luxa-
tie zijn in de literatuur beschreven, variërend van conserva-
tieve behandeling zonder ook maar te immobiliseren [6], tot 
pisiformectomie. [7,8]
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