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Triphalangeal Thumb: three is a crowd?
J.M. Zuidam

Op 20 november 2015 is Michiel Zuidam gepromoveerd aan het Eras-
mus MC op het proefschrift getiteld Triphalangeal Thumb: three is a 
crowd? Zijn promotor was prof. dr. S.E.R. Hovius en zijn copromotor 
was dr. R.W. Selles.

J.M. Zuidam, plastisch chirurg, afdeling Plastische Chirurgie, Erasmus MC,  

Rotterdam 

De triphalangeale duim is herkenbaar aan de extra falanx 
tussen de proximale en distale falanx. De vorm en grootte 
van deze falanx kan erg verschillen. Er kan alleen een extra 
falanx aanwezig zijn, of de extra falanx kan compleet ont-
wikkeld zijn; de duim heeft dan het uiterlijk van een vinger. 
Naast de extra falanx kan de intrinsieke musculatuur veran-
derd zijn, de gewrichten instabiel, de duim anders geplaatst 
zijn en meerdere geassocieerde afwijkingen. Daarom kan de 
klinische presentatie erg wisselen en kunnen er ook afwij-
kingen buiten de hand aanwezig zijn. Dit proefschrift is ge-
richt op de klinische uitkomsten van de triphalangeale duim 
en op de factoren die deze resultaten kunnen beïnvloeden. 
Het proefschrift is onderverdeeld in twee delen: preoperatie-
ve inventarisatie en de uitkomst van verschillende chirurgi-
sche interventies bij patiënten met een triphalangeale duim.

preoperatieve Beoordeling en indeling

De eerste factoren die preoperatief beoordeeld werden, is de 
aanwezigheid en positie van de groeischijf van de eerste me-
tacarpaal. In hoofdstuk twee worden de verschillende posi-
ties van de groeischijf beoordeeld ten opzichte van de lengte 
van de eerste metacarpaal bij een triphalangeale duim. De 
groeischijf was meestal gepositioneerd aan de distale zijde 
(52%), proximaal in 33% en aan beide zijden in 15%. De ra-
tio’s van de lengte van de tweede metacarpaal gedeeld door 
de lengte van de eerst metacarpaal waren significant kleiner 
vergeleken met een normale populatie. Dit betekent dat de 
eerste metacarpaal langer is in de groep met een triphalan-
geale duim. Indien de groeischijf aan beide zijden van de 
metacarpaal aanwezig was, groeide deze metacarpaal over de 

jaren ook harder. Indien de groeischijf zich aan de proximale 
zijde bevond, was de groei vergelijkbaar met de normale eer-
ste metacarpaal. 

Hoofdstuk drie beschrijft de lengte en groeischijfpositie van 
de eerste metacarpaal in relatie tot de type triphalangeale 
duim. In totaal werden 59 handen (in 37 patiënten) met een 
triphalangeale duim onderzocht op type (delta 31, trapezoïde 
9 en volledig type 19), positie van de groeischijf en lengte 
van de eerste metacarpaal. De metacarpaal van de duim was 
in alle drie de typen significant langer vergeleken met een 
normale populatie. De lengte van deze metacarpaal was ge-
relateerd aan de positie van de groeischijf. Er was geen direct 
verband tussen het type triphalangeale duim en de lengte.

In Hoofdstuk vier is de kracht van de intrinsieke spieren van 
de duim van alle typen triphalangeale duim gemeten. In de 
praktijk was ons opgevallen dat deze spieren weleens aange-
daan zouden kunnen zijn bij alle drie de verschillende typen. 
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gewrichten stabiel. Gemiddeld was de radiale deviatie in het 
interfalangeale gewricht respectievelijk 5 versus 9 graden. 
Actieve buiging in het gewricht was 35 versus 46 graden. De 
resultaten voor beide groepen zijn vergelijkbaar voor zowel 
objectieve maten als zelfscoresystemen voor functie en ac-
tiviteiten. Beide technieken zijn betrouwbaar en tonen een 
goede functionele uitkomst. 

In hoofdstuk acht worden de uitkomsten van twee verschil-
lende operatietechnieken beschreven voor het corrigeren 
van het type triphalangeale duim waarbij de duim in het-
zelfde vlak als de vingers geplaatst is. Zes patiënten (zeven 
handen) waarbij een pollicisatie verricht is en zeven (negen 
handen) patiënten na een rotatieabductie en verkortingsos-
teotomie van de eerste metacarpaal met het verwijderen van 
de extra falanx via een osteotomie, werden onderzocht. Beide 
procedures hadden postoperatief een adequate oppositie (ka-
pandjiscore 6,1 versus 6,8). De kracht van de oppositie was 
verminderd in beide groepen vergeleken met een normale 
populatie (48% en 64%). Subjectieve metingen voor func-
tionaliteit waren respectievelijk 5,7 en 6,7. Voor het uiterlijk 
waren deze scores 5,5 en 7,6. De uitkomst van beide ingre-
pen laat een voldoende functie zien voor gebruik in het da-
gelijks leven. Beide procedures zijn niet uitwisselbaar; een 
functionerend duimbasisgewricht is noodzakelijk voor de 
procedure met de osteotomien van de eerste metacarpaal.
Hoofstuk negen laat de functie van een groep van 12 vol-
wassen mensen zien met een triphalangeale duim (totaal 
23 handen), terwijl deze wordt vergeleken met de normale 
populatie. Objectieve metingen (beweging, gewrichtinstabi-
liteit en pijn) toonden geen beperkingen, kracht in anteposi-
tie was tot 64% verminderd, terwijl ‘power grip’ en ‘pinch’-
kracht niet beperkt waren. Oppositiekracht was verminderd 
tot 62% en kracht bij het buigen in het metcarpofalange-
ale gewricht eveneens verminderd (61%). Visuele analoge-
schaalscores voor uiterlijk scoorden zeer laag (2,2 uit een 
maximale 10), scores voor functie scoorden veel hoger (7,7). 
De beperking van volwassen patiënten met een triphalange-
ale duim in het dagelijkse gebruik ligt dan waarschijnlijk ook 
meer bij het uiterlijk dan bij de daadwerkelijke functie.

De triphalangeale duim is een complexe entiteit met een gro-
te differentiatie in presentatie. Bij de preoperatieve analyse is 
de positie van de groeischijf van belang voor de groei van 
de eerste metcarpaal, ook bij de meer simpele types. De in-
trinsieke musculatuur kan eveneens bij alle types aangedaan 
zijn, met een krachtsvermindering tot 63%. De uitkomsten 
van de beschreven operatietechnieken zijn vergelijkbaar, de 
technieken zijn echter niet uit wisselbaar voor individuele 
patiënten, aangezien alle technieken bepaalde voorwaarden 
van de bestaande duim eisen. In dit proefschrift worden 
enkele punten van de triphalalangeale duim verhelderd, de 
praktijk blijkt vaak iets weerbarstiger. 
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Voor deze studie werd de kracht van de duimen en handen 
bepaald in 38 patiënten met een triphalangeale duim. De 
kracht was significant verminderd voor alle duimfuncties, 
tot 63% voor de kracht bij oppositie ten opzichte van nor-
maal. De kracht van de vuistgreep was 70% van normaal. 
Alhoewel deze kracht aanzienlijk verminderd is, is dit blijk-
baar voldoende om in het dagelijks leven te functioneren, 
aangezien geen van de patiënten een hulpvraag had op dit 
gebied. Desondanks zullen interventies waarbij de intrin-
sieke kracht van de duim verbeterd kan worden bij alle typen 
triphalangeale duim overwogen moeten worden. 

Hoofdstuk vijf laat elf patiënten zien met een triplicatie van de 
duim, waarbij er ook een triphalangeale component aanwezig 
is. Slechts één van deze elf duimen kon worden ingedeeld 
volgens de bestaande classificatiesystemen. Bij alle patiënten 
werden de afwijkende stralen verwijderd en lengte van de 
duim en richting gecorrigeerd middels osteotomieën. Daar-
naast werden de gewrichten gestabiliseerd, pezen geïnsereerd 
en nagels met nagelwal gecorrigeerd, daar waar nodig. Bij alle 
patiënten werd de triphalangeale component gecorrigeerd.

Hoofdstuk zes beschrijft een aangepaste classificatie waarin 
alle verschillende typen triphalangeale duim geassocieerd 
met radiale polydactylie passen. Alle patiënten van 1993 tot 
2006 met een radiale polydactylie (n = 104), totaal 121 han-
den, werden geanalyseerd. De röntgenonderzoeken van de 
duimen met een radiale polydactylie werden geclassificeerd 
volgens de bestaande en de nieuw beschreven classificatie. In 
de nieuwe indeling is de nomenclatuur van Wassel ten aan-
zien van het niveau van duplicatie behouden. Types VII en 
VIII zijn toegevoegd voor een partiële of complete duplicatie 
van de carpale botten zoals beschreven door Buck-Gramcko. 
Triplicatie en triphalangeale componenten kunnen worden 
beschreven aan alle typen door middel van achtervoegsels. 
Symphalangisme, deviatie en hypoplasie kunnen ook op 
deze manier worden ingedeeld. Triplicaties op verschillende 
niveaus worden ingedeeld door het toevoegen van de hoogte 
op basis van de wasselclassificatie.18 duimen met triphalan-
geale componenten of triplicatie konden niet worden geclas-
sificeerd met de bestaande classificaties terwijl met de aange-
paste indeling alle duimen geclassificeerd konden worden. 

BeHandeling en langetermijnresultaten

Het tweede gedeelte van dit proefschrift is gespitst op klini-
sche uitkomsten en het dagelijks handgebruik van personen 
met een triphalangeale duim. Hoofdstuk zeven vergelijkt 
twee procedures voor de minder complexe triphalangeale 
duimen waarbij alleen een extra falanx aanwezig is. Bij de 
eerste techniek wordt de extra falanx verwijderd en het nieu-
we gewricht gestabiliseerd, bij de tweede ingreep wordt het 
distale interfalangeale gewricht verwijderd door middel van 
een osteotomie en artrodese. In totaal werden er 20 patiën-
ten (33 handen) behandeld. Er werd 17 maal de eerste tech-
niek uitgevoerd en in 16 handen werd de gecombineerde 
osteotomie met artrodese uitgevoerd. De keuze voor de ar-
trodese met osteotomie werd gemaakt indien de extra falanx 
groter was of de patiënt ouder. In beide groepen waren de 


