
2016|1      Nederlands Tijdschrift voor Plastische Chirurgie

39

ProeFsChrIFT

34% (figuur 2). [5] Onze grotere studie bevestigde de eerdere 
bevindingen van Sodha et al. [1] Aangezien slechts drie pati-
enten (0,1%) in dit grote cohort radiologisch bewijs hadden 
voor eerdere chirurgie aan het TMC-gewricht, lijkt het erop 
dat de meeste mensen zich aanpassen aan het hebben van 
TMC-artrose zonder operatieve behandeling. [5]

symptomen en suBjectieve functionele  
Beperkingen

Hoofdstukken 3, 5 en 6 tonen aan dat symptomen en subjec-
tieve functionele beperkingen (’disability’) sterk verschillen 
tussen patiënten met symptomatische TMC-artrose. [6-8] 
Eerder onderzoek heeft ook aangetoond dat een substantieel 
deel van patiënten met radiologisch bewijs voor TMC-artrose 
asymptomatisch is. [2,9,10] Het is een geruststellende ge-
dachte voor patiënten en artsen dat de meeste mensen met 
radiologische TMC-artrose niet voldoende symptomen zul-
len hebben om medisch advies in te winnen. Onze studiere-
sultaten in hoofdstuk 3 onderbouwen de overtuiging dat een 
substantieel deel van mensen met TMC-artrose geen hulp 
zoekt en dragelijke symptomen en beperkte mate van functi-
onele beperkingen ervaart. [7] Patiënten die zich presenteer-
den voor behandeling van TMC-artrose hadden significant 
meer TMC-artrosegerelateerde symptomen en subjectieve 
functionele beperkingen dan patiënten met een incidentele 
diagnose van TMC-artrose. [7]

Dit proefschrift behandelt verscheidene aspecten van tra-
peziometacarpale (TMC)-artrose: patiëntpresentatie, non-
operatieve en palliatieve behandelingen, en variatie in prak-
tijkvoering en gerelateerde kosten door subjectiviteit van de 
behandelend handchirurg. 

normaal onderdeel van ouderdomsproces

Een eerdere studie van Sodha et al. [1] vond een radiografi-
sche prevalentie van TMC-artrose van 91% in patiënten ou-
der dan 80 jaar die gestaag toenam vanaf 41-jarige leeftijd en 
sneller bij vrouwen dan mannen. Soms komt de aandoening 
eerder voor door een fractuur of dislocatie van het TMC-ge-
wricht, maar er is geen relatie met het gebruik van handen 
(e.g. voorgeschiedenis van werk of fysieke werkdruk). [2,3] 
Echter, over het algemeen behandelen handchirurgen TMC-
artrose alsof iedereen met de aandoening zich meldt voor be-
handeling ondanks bewijs dat deze op latere leeftijd zo veel-
voorkomend is dat het als een normaal onderdeel van het 
menselijk ouderdomsproces kan worden beschouwd. Het 
lijkt dan ook veilig te veronderstellen dat de meeste mensen 
nooit medisch advies inwinnen. [1,4] 
Wij voelden de behoefte de studie van Sodha et al. [1] te her-
halen in een groter cohort om de bevinding te staven dat 
TMC-artrose onlosmakelijk deel uitmaakt van het menselijk 
ouderdomsproces. 
Hoofdstuk 2 bestudeert de radiografische prevalentie van 
TMC-artrose bij 2321 patiënten van 31 jaar en ouder die de 
spoedeisende hulp van een derdelijnsziekenhuis bezochten 
voor behandeling van een distale radiusfractuur [5] De pre-
valentie van TMC-artrose nam gestaag toe tot 85% bij pati-
enten tussen 71 en 80 jaar en bereikte 100% bij vrouwen 
van 91 jaar en ouder (50% van hen werd geclassificeerd als 
ernstig) en 93% bij mannen van 81 jaar en ouder (figuur 1). 
[5] Ernstige artrose kwam bij vrouwen vaker voor op jongere 
leeftijd (figuur 2). Bij vrouwen en mannen van 81 jaar en 
ouder werd ernstige artrose gezien bij respectievelijk 35% en 
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spalk als comfortabeler beschouwd zoals eerdere studies 
ook al lieten zien, [18,19] maar anderszins was de neoprene 
spalk vergelijkbaar met de thermoplastische spalk in onze 
studiegroep. [6] Spalken verminderen pijn van TMC-artrose 
significant maar middelmatig zoals aangetoond in deze en 
eerdere studies. [20,21]

Hoofdstuk 6 evalueert of het type injectie (corticosteroïd ver-
sus placebo) een voorspeller is van de DASH of pijnintensi-
teit 1 tot 3 maanden na injectie met dexamethason of placebo 
voor behandeling van TMC-artrose of het syndroom van De 
Quervain. [8] Na inclusie werden 36 Engelssprekende volwas-
senen met TMC-artrose of het syndroom van De Quervain 
gerandomiseerd om ofwel een dexamethason- of een place-
bo-injectie te krijgen. Type injectie of diagnose waren geen 
voorspeller van de DASH of pijnintensiteit 1,4 ± 0,42 maan-

Daarnaast bevestigen resultaten van hoofdstuk 3, 5 en 6 dat 
ineffectieve copingstrategieën (e.g. meer last van catastrofaal 
denken en lagere zelfeffectiviteit [overtuiging, vertrouwen 
dat iemand in zichzelf heeft om adequaat, efficiënt en suc-
cesvol te handelen in een gegeven situatie] met betrekking 
tot pijn) en depressieve symptomen de sterkste voorspellers 
zijn voor TMC-artrosegerelateerde symptomen en subjectie-
ve functionele beperkingen. [6-8] Het laatste is in overeen-
stemming met eerder onderzoek. [11] Hoofdstuk 5 laat zien 
dat slechts 9% van de patiënten binnen vier jaar koos voor 
chirurgie nadat een spalk was voorgeschreven. [6] Een studie 
van Berggren et al. [12] laat zien dat slechts 30% van 33 pati-
enten die chirurgie nastreefden voor TMC-artrose dit daad-
werkelijk heeft doorgezet na handtherapie binnen de follow-
upperiode van 7 maanden. Een en ander suggereert dat een 
optimale mentaliteit ('mindset) aanpassing aan TMC-artrose 
kan faciliteren. Aanvullende studies zijn nodig om te bepa-
len of training in betere copingstrategieën (e.g. minder ca-
tastrofaal denken) symptomen en subjectieve functionele 
beperkingen kan verlichten voor patiënten met TMC-artro-
se. Cognitieve gedragstherapie is zowel evidence-based als 
gevalideerd bij aandoeningen van de bovenste extremiteiten 
[13,14] en chronische pijnsyndromen. [15] Omdat dit soort 
therapie zowel tegen intuïtie als cultuur ingaat, wordt ervan 
uitgegaan dat een grote hoeveelheid wetenschappelijke data 
nodig zal zijn voor zowel handspecialisten als hun patiënten 
om een focus op optimale copingstrategieën aantrekkelijk of 
aantrekkelijker te vinden dan een focus op pathofysiologie. 
Patiënten met pijn hebben vaak een ’fix it’-mentaliteit. Dit 
maakt de aanbeveling van een injectie of operatie aantrek-
kelijker dan adaptieve behandelmogelijkheden. Het is zelfs 
zo dat alles behalve een ’quick fix’ teleurstellend kan zijn en 
dit kan leiden tot lagere patiënttevredenheid en beïnvloeding 
van metingen waarmee behandelaren worden geëvalueerd. 
Artsen vinden het daarbij ook moeilijk hun patiënten teleur 
te stellen. Andere potentiële barrières voor artsen om ge-
dragstherapie te geven, zoals drijfveren (incentives), gebrek 
aan tijd, ineffectieve communicatieve vaardigheden en trai-
ning moeten ook worden meegewogen en geadresseerd. [16]

BeHandeling

Het is onduidelijk welke behandelmethode de beste uit-
komst biedt aangezien niet zeker is of enige vorm van chi-
rurgie voordelen biedt ten opzichte van geen chirurgie, non-
operatieve therapie of nepchirurgie (’sham surgery’). Er zijn 
geen studies gevonden door de recent bijgewerkte cochrane-
review die deze vergelijkingen hebben gemaakt. [17]

Hoofdstuk 5 presenteert een prospectieve, gerandomiseerde 
[1:1] gecontroleerde klinische studie die armgerelateerde 
subjectieve functionele beperkingen (‘Disabilities of the 
Arm, Shoulder and Hand’ [DASH]-vragenlijst) vergelijkt 
tussen een geprefabriceerde neoprene en een op maat ge-
maakte thermoplastische ’hand-based thumb spica’-spalk 5 
tot 15 weken na het voorschrijven aan patiënten met TMC-
artrose. [6] 62 patiënten (32 met een neoprene en 30 met een 
thermoplastische spalk) voltooiden de studie. De neoprene 
spalk werd gemiddeld 9 weken na het voorschrijven van de 

Figuur 1. De prevalentie van trapeziometacarpale artrose neemt 
toe met leeftijd in zowel mannen als vrouwen. 
*Er waren slechts zes mannen ouder dan 90 jaar in ons cohort 
en daarom is de prevalentie onder mannen in deze leeftijdsgroep 
niet betrouwbaar.

Figuur 2. De prevalentie van ernstige trapeziometacarpale 
artrose neemt toe met leeftijd in zowel mannen als vrouwen. 
*Er waren slechts zes mannen ouder dan 90 jaar in ons cohort 
en daarom is de prevalentie onder mannen in deze leeftijdsgroep 
niet betrouwbaar.
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en attitudes van chirurgen en de mate waarin voorkeuren 
van de patiënt worden meegenomen in het proces van be-
sluitvorming. [24] Gegeven de aanzienlijke invloed van de 
vooroordelen van chirurgen is het nodig hieraan meer aan-
dacht te besteden en additionele studies te verrichten naar 
methodes gericht op het vergroten van het patiëntaandeel in 
het besluitvormingsproces. Zogenoemde keuzehulpmidde-
len zijn ontwikkeld met de intentie om patiënten te voorzien 
van gebalanceerde en emotieloze informatie zodat zij hun 
probleem kunnen begrijpen, de behandelopties, risico’s, 
voordelen en alternatieve behandelingen kunnen overzien 
en weloverwogen een beslissing kunnen nemen die aansluit 
bij hun voorkeuren, waarden en behoeften. Keuzehulpmid-
delen – online, op papier of op video – verhogen patiënt-
participatie in het gedeelde besluitvormingsproces, [31,31] en 
hebben geresulteerd in 20% vermindering van electieve chi-
rurgie in andere klinische gebieden. [32-34] Studies hebben 
ook aangetoond dat het gebruik van kwalitatief goede keu-
zehulpmiddelen kan leiden tot grotere patiënttevredenheid 
met het besluit, makkelijkere besluitvorming voor patiënt-
en, minder patiënten die passief of onbeslist overblijven en 
grotere patiënttevredenheid met het uiteindelijke besluit. 
[31] Keuzehulpmiddelen reduceren ook de subjectieve vari-
abiliteit en optimaliseren het gebruik van middelen maar ze 
zijn nog maar nauwelijks toegepast binnen de handchirur-
gie. Toekomstige studies moeten zich richten op het gebruik 
van keuzehulpmiddelen voor patiënten met TMC-artrose en, 
indien bewezen dat deze waardevol zijn, dienen deze te wor-
den geïmplementeerd in de kliniek.

overige Hoofdstukken

Hoofdstuk 4 presenteert de ontwikkeling en primaire valida-
tie van een vragenlijst om symptomen en subjectieve functio-
nele beperkingen ter plaatse van het TMC-gewricht te meten. 
Hoofdstuk 8 evalueert de interbeoordelaar betrouwbaarheid 
van de eaton-glickelclassificatie tussen 92 handchirurgen.

conclusie

De best bewezen risicofactor voor radiografische TMC-artro-
se is leeftijd. Gegeven het feit dat TMC-artrose met ouder 
worden bijna universeel is, kan ervan worden uitgegaan dat 
een fractie van de patiënten het probleem onder de aandacht 
brengt van iemand die werkzaam is in de gezondheids-
zorg, zoals is bewezen voor handartrose. Bij patiënten met 
symptomatische TMC-artrose is er substantiële variabiliteit 
in waargenomen pijnintensiteit en subjectieve functionele 
beperkingen. Patiënten met een incidentele diagnose van 
TMC-artrose hebben in vergelijking met symptomatische 
patiënten met TMC-artrose effectievere copingstrategieën. 
Minder effectieve copingstrategieën (i.e. catastrofaal den-
ken, meer verhoogde bezorgdheid over ziek zijn, en lagere 
zelfeffectiviteit) en (meer) depressieve symptomen zijn ge-
associeerd met hogere symptoomintensiteit en meer sub-
jectieve functionele beperkingen. Patiënten kunnen zelf be-
sluiten of zij een neoprene of thermoplastische spalk willen 
omdat spalken over het algemeen vergelijkbaar zijn en pijn 
van TMC-artrose significant, maar bescheiden, reduceren. 
Geen van de in aantal beperkte gerandomiseerde placebo-

den (0,79-2,5 maanden) na de injectie. [8] Catastrofaal den-
ken was de beste voorspeller van de DASH en pijnintensiteit 
na de injectie. [8] Geen van de 2 gerandomiseerde placebo-
injectiegecontroleerde trials die placebo hebben vergeleken 
met corticosteroïdinjecties, heeft een voordeel aangetoond 
van corticosteroïdinjectie ten opzichte van placebo-injectie 
voor TMC-artrose. [22,23] Daarnaast hadden desbetreffende 
studies een korte follow-upperiode van een half jaar. [22,23] 
Gerandomiseerde placebo-injectiegecontroleerde trials met 
meer patiënten en langere follow-upperiodes zijn nodig om 
’evidence-based medicine’-conclusies te trekken. [21]

variatie in praktijkvoering tussen  
HandcHirurgen

Er bestaan aanzienlijke variaties in de allocatie en het gebruik 
van medische middelen en behandelingen tussen behande-
laars die niet te rechtvaardigen zijn. De variaties zijn moeilijk 
te verklaren op basis van pathofysiologie, risicofactoren of 
voorkeuren van de patiënt. [24-27] Alhoewel artsen mogelijk 
geloven dat ziektekosten grotendeels buiten hun controle lig-
gen, spreekt de regionale variatie in ziektekosten dit tegen. 
[28] De omvang van de variatie en het aantal betrokken patiën-
ten suggereert een aanzienlijke potentie om ziektekosten te 
verlagen door de variatie in praktijkvoering te verminderen. 

In hoofdstuk 7 wordt een zeer grote variatie getoond in het 
gebruik van medische middelen en behandelingen tussen 6 
handchirurgen van 3 geaffilieerde Amerikaanse ziekenhui-
zen die patiënten met handartrose behandelen. [29] Er wa-
ren grote verschillen tussen het gemiddelde aantal afspraken 
(1,5 maal), beeldvormingsonderzoeken (3 maal), gebruik van 
injecties (51 maal), handtherapie (2 maal) en rato chirurgi-
sche ingrepen (7 maal) per handchirurg. [29] Voorspellers 
van verhoogde ziektekosten waren jongere patiëntleeftijd, 
consultatie van een tweede handchirurg en behandeling 
door bepaalde handchirurgen. 120 patiënten (4,3%) consul-
teerden een tweede handchirurg binnen het eerste jaar nadat 
handartrose was vastgesteld en dit verklaarde 8,1% van de 
totale kosten. [29] 

In hoofdstuk 9 zijn eigenschappen die de grootste invloed 
hebben op het behandeladvies van de handchirurg bestu-
deerd. Gemiddeld genomen prefereerden de 92 handchirur-
gen een operatieve ingreep bij 38% van de patiënten, waar-
bij het advies om te opereren extreem variabel was tussen 
chirurgen, van elke patiënt (100%) tot geen enkele patiënt 
(0%). Chirurgen waren eerder geneigd een operatie te advi-
seren aan patiënten met ernstigere symptomen en subjec-
tieve functionele beperkingen, patiënten met een eerdere 
diagnose of behandeling van TMC-artrose en wanneer ze 
röntgenfoto’s te zien kregen. 

Er is dus substantiële en onverklaarde variatie tussen hand-
chirurgen in de mate waarin zij chirurgie voor TMC-artrose 
aanbevelen. De rol die chirurgie voor patiënten met TMC-
artrose kan spelen en de optimale techniek moeten nader 
onderzocht worden. [17,30] Het lijkt erop dat de behandelva-
riatie beter wordt verklaard door overtuigingen, voorkeuren 
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injectiegecontroleerde trials heeft een voordeel aangetoond 
van corticosteroïd in vergelijking met placebo-injecties. Er 
zijn meer soortgelijke studies met langere follow-up nodig 
om evidence-basedaanbevelingen te kunnen doen. Het is 
zorgwekkend te moeten constateren hoe groot de verschil-
len in behandeling tussen handchirurgen zijn. Deze variatie 
kan worden geminimaliseerd door de nadruk te leggen op de 
voorkeur van de patiënt en niet de voorkeur van de betrok-
ken chirurg te laten prevaleren.
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Het carpaletunnelsyndroom (CTS) is de meest voorkomen-
de compressieneuropathie. Door de hoge prevalentie, die 
wordt geschat op zo’n 1 tot 5%, en omdat het een invalide-
rend effect kan hebben op de handfunctie waardoor de dage-
lijkse werkzaamheden beperkt uitgevoerd kunnen worden, 
gaat het gepaard met hoge kosten voor de samenleving. [1,2] 
Helaas is de exacte pathofysiologie nog onbekend. Typerend 
is de verhoogde druk in de carpale tunnel, die wordt veroor-
zaakt door òf een relatief te kleine carpale tunnel òf door-
dat de inhoud van de carpale tunnel relatief te groot is. Bij 
sommige CTS-patiënten is hiervoor een duidelijke oorzaak 
te vinden zoals dislocatie van één van de carpalia of hypo-
thyreoïdie. [3,4] Echter bij een groot deel van de patiënten 
is de precieze oorzaak onbekend en is er het vermoeden dat 
verandering van het subsynoviale bindweefsel (SSCT) een 
rol speelt. [5,6] 

Het SSCT is het weefsel dat de flexorpezen en de nervus me-
dianus omringt in de carpale tunnel. Het zorgt ervoor dat de 
noodzakelijke voedingsstoffen kunnen diffunderen naar de 
pezen en zenuw en voorkomt directe frictie tussen de flexor-
pezen en zenuw in de carpale tunnel voorkomt directe fric-
tie tussen de flexorpezen en zenuw in de carpale tunnel ten 

tijde van beweging (figuur 1). [7.8] Karakteristiek is dat bij 
CTS fibrose van het SSCT wordt gevonden en eerder onder-
zoek heeft aangetoond dat schade van de SSCT deze fibrose 
initieert. [9] Fibrotisering van de SSCT resulteert in vermin-
derde permeabiliteit, verhoogde absorptiecapaciteit en ver-
dikking van de SSCT en leidt tot onderlinge adhesievorming 
of disconnectie van pezen en zenuw in de carpale tunnel. 
[10-13] Deze veranderingen van de SSCT zouden er daardoor 
voor kunnen zorgen dat de mobiliteit van de zenuw beperkt 
wordt en de druk in de carpale tunnel hoger wordt waardoor 
de zenuw bekneld kan raken. 
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