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De unieke grijpfunctie van de menselijke hand is groten-
deels te danken aan de complexe biomechanische functie 
van het duimbasisgewricht. Dit maakt de duim de belang-
rijkste vinger van de hand. De unieke eisen die aan de duim 
worden gesteld met betrekking tot mobiliteit, stabiliteit en 
het overbrengen van kracht maken de duim gevoelig voor 
degeneratieve veranderingen. Duimbasisartrose is een vaak 
voorkomend en invaliderend probleem voor de patiënt en 
het vormt een uitdaging om te behandelen voor huisartsen, 
handtherapeuten en handchirurgen. In dit proefschrift zijn 
behandelingsprincipes en -opties onderzocht en bediscussi-
eerd om te zorgen voor meer inzicht in de huidige stand van 
zaken binnen dit vakgebied.

hoofDstUk 2
In hoofdstuk 2 is de interbeoordelaarsovereenstemming 
onderzocht van het eaton-littlerclassificatiesysteem voor het 
radiologische stadium van duimbasisartrose en tevens de 
interbeoordelaarsovereenstemming voor de meest geschikte 
behandeling. Veertig patiënten met duimbasisartrose wer-
den onafhankelijk gepresenteerd aan vijf ervaren musculo-
skeletaal radiologen en acht handchirurgen. De radiologen 
en handchirurgen werd gevraagd de röntgenfoto’s te stadi-
eren volgens het eaton-littlerclassificatiesysteem (stadium 
I-IV). De handchirurgen werd ook gevraagd hun behande-
ling van keuze te kiezen (1. conservatief; 2. ligamentrecon-
structie of extensieosteotomie; 3. partiële trapeziëctomie met 
interpositie; 4. arthrodese; 5. trapeziëctomie; 6. hemi- of 
totale gewrichtsprothese). De algemene interbeoordelaars-
overeenstemming van de radiologische classificatie was 
matig; de gemiddelde interbeoordelaarsovereenstemming 
van de handchirurgen was slechts iets beter dan die van de 
radiologen. De gemiddelde interbeoordelaarsovereenstem-
ming van behandeling was zeer matig. De matige interbe-
oordelaarsovereenstemming van de radiologische eaton-
littlerclassificatie zet vraagtekens bij de efficiëntie van dit 
classificatiesysteem. De interbeoordelaarsovereenstemming 
in keuze van behandeling toonde zeer matige overeenstem-
ming. Deze variaties in classificatie en keuze van behande-
ling wijzen op de noodzaak voor evidencebased onderzoek 

om de optimale classificatie en behandeling van duimbasis-
artrose vast te stellen.

hoofDstUk 3
In hoofdstuk 3 is een systematische review verricht naar de 
conservatieve behandeling van duimbasisartrose. 23 artike-
len voldeden aan onze inclusiecriteria. Systematische evalu-
atie toonde het volgende: 
1.  Handtherapie kan mogelijk pijn verminderen. Echter, 

vanwege een gebrek aan goede kwaliteit studies met vol-
doende follow-uptijd, kunnen geen definitieve conclu-
sies worden getrokken. 

2.  Zowel steroïd- als hyaluronzuurinjecties kunnen pijn-
vermindering geven; de meeste auteurs concludeerden 
echter dat injectie met hyaluronzuur effectiever is. De 
follow-upduur was tamelijk kort met een maximum van 
12 maanden in 1 studie. Daarnaast wordt vergelijking 
van de verschillende studies bemoeilijkt door heteroge-
niteit in onderzoeksopzet en uitkomstparameters. 

3.  Het gebruik van een brace reduceert pijn zonder duide-
lijk effect op functie, kracht of vaardigheid. De geïnclu-
deerde studies gebruikten verschillende typen braces. 
Follow-upduur varieerde van 2 weken tot 7 jaar. 

4.  Er is geen plaats voor transdermale applicatie van steroï-
den. 

5.  Er is onvoldoende bewijs voor het gebruik van bloedzui-
gertherapie. 

6.  Er zijn geen studies van goede kwaliteit die specifiek 
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hoofDstUk 7
In hoofdstuk 7 rapporteren we de incidentie van vreemdli-
chaamreacties geassocieerd met de plaatsing van een poly-
ethyleen meshimplantaat bij patiënten die een trapeziëcto-
mie hebben ondergaan vanwege duimbasisartrose. Tussen 
november 2008 en september 2012 werd bij 66 patiënten 
(70 duimen) een trapeziëctomie verricht en vond interpositie 
plaats met een spacer gemaakt van polyethyleentereftalaat. 8 
van deze 70 implantaten werden verwijderd vanwege persis-
terende zwelling, synovitis en pijn. De gemiddelde tijd tus-
sen de primaire en revisieoperatie was 14 maanden (range 
5-27 maanden). Histologische analyse toonde in alle patiën-
ten een vreemdlichaamreactie met reuscellen. In 2 handen 
werd botresorptie of een carpale botcyste gezien te vergelij-
ken met synoviitis op basis van siliconen partikels. De cystes 
verdwenen na verwijderen van het implantaat en plaatsen 
van een botgraft. Vanwege deze resultaten en de beschikbare 
literatuur ontraden wij het gebruik van dit materiaal voor in-
terpositie in de behandeling van duimbasisartrose.

hoofDstUk 8
Het doel van de studie verricht in hoofdstuk 8 was het evalu-
eren van de technische haalbaarheid van gewrichtsdistractie 
van het duimbasisgewricht bij patiënten met duimbasisar-
trose. 5 vrouwelijke patiënten (gemiddelde leeftijd 53 jaar) 
met radiologisch bevestigde duimbasisartrose op 1 niveau 
werden behandeld met gewrichtsdistractie. Een externe ge-
wrichtsdistractor werd over het duimbasisgewricht geplaatst 
en door middel van K-draden in het trapezium en de me-
tacarpaal bevestigd. Tijdens de operatie werd het gewricht 
3 mm gedistraheerd. Het frame bleef in situ voor 8 weken 
en werd daarna poliklinisch verwijderd. Een jaar postopera-
tief was er verbetering in de subjectieve scores en pijnscore. 
Figuur 1 toont de röntgenfoto’s preoperatief, tijdens distrac-
tie en 12 maanden postoperatief. Wij concludeerden dat ge-
wrichtsdistractie technisch haalbaar is en gunstige resulta-
ten kan boeken.

toekomstperspeCtief

Dit proefschrift toont aan dat toekomstig onderzoek toege-
spitst moet worden op vier hoofdonderwerpen.
Ten eerste, om de interbeoordelaarsovereenstemming te 
verbeteren moet een betrouwbaarder radiologisch classifi-
catiesysteem worden ontwikkeld en gevalideerd. Wij stellen 
een systeem voor waarin slechts drie stadia worden beschre-
ven: preartrosefase, duimbasisartrose op 1 niveau en duim-
basisartrose op 2 niveaus.
Daarnaast moet de optimale behandeling voor de individu-
ele patiënt met duimbasisartrose verder worden geëvalueerd 
door middel van uitgebreide en grootschalige studies met 
lange follow-upduur. Meer differentiatie en stratificatie zijn 
noodzakelijk, want de meeste studies die op dit moment be-
schikbaar zijn, hebben heterogene patiëntenpopulaties ge-
includeerd.
Ten derde, onderzoek naar kraakbeenregeneratie zal van 
grote waarde zijn. Hierbij kunnen we gebruikmaken en le-
ren van technieken die gebruikt zijn en resultaten die be-
haald zijn in andere gewrichten, zoals we bijvoorbeeld ook 

het effect evalueren van analgetica en onderwijs in ge-
wrichtsbescherming bij patiënten met duimbasisartro-
se. Concluderend zijn er slechts een aantal studies van 
goede kwaliteit die zich richten op de conservatieve be-
handeling van duimbasisartrose. Beschikbare literatuur 
suggereert alleen enig effect van een brace en een intra-
articulaire injectie met steroïden of hyaluronzuur. 

hoofDstUk 4
Duimbasisartrose wordt vaak behandeld door een (partiële) 
trapeziëctomie en peesinterpositie of ophangplastiek. In 
hoofdstuk 4 wordt een alternatieve ophangplastiek beschre-
ven, gebruikmakend van 2 bottunnels (door de eerste en 
tweede metacarpaal) en een strip van de pees van de flexor 
carpi radialis.

hoofDstUk 5
In hoofdstuk 5 is een retrospectieve cohortstudie verricht om 
de resultaten te evalueren van een fascia lata allograft inter-
positie na een gedeeltelijke trapeziëctomie bij patiënten met 
symptomatische duimbasisartrose. 21 patiënten (22 duimen) 
met eaton-glickelstadium II- of III-duimbasisartrose werden 
geïncludeerd. Na een gemiddelde follow-upduur van 70,2 
maanden ervaarden de meeste patiënten minimale pijn. 
De operatie werd beoordeeld als uitmuntend of goed door 
15 patiënten (15 duimen). Actieve beweeglijkheid en kracht 
waren vergelijkbaar met de contralaterale hand, behalve de 
extensie, die iets beter was in de contralaterale hand. Het 
gemiddelde radiologisch gemeten verschil in afstand pre- en 
postoperatief tussen het distale deel van het trapezium en 
de basis van de metacarpaal was 2,7 mm. 2 patiënten had-
den een heroperatie in het eerste jaar na de initiële opera-
tie vanwege aanhoudende pijn. Wij concluderen dat een 
gedeeltelijke trapeziëctomie met interpositie van fascia lata 
allograft redelijke resultaten kan bereiken bij patiënten met 
symptomatische duimbasisartrose. Deze operatie kan wor-
den overwogen in de operatieve behandeling van patiënten 
met duimbasisartrose.

hoofDstUk 6
Een andere ingreep die overwogen kan worden is het plaat-
sen van een gewrichtsprothese. In hoofdstuk 6 analyseren 
we de resultaten van de Ivory totale gewrichtsprothese. 20 
patiënten werden geïncludeerd. Na een gemiddelde follow-
upduur van 37 maanden ervaarden de patiënten weinig pijn. 
Op subjectieve vragenlijsten scoorden de patiënten mini-
male tot matige beperkingen. 85 procent van de patiënten 
beoordeelde de operatie uitstekend of goed. Er werden geen 
verschillen gevonden in kracht tussen de geopereerde en 
contralaterale hand. Bij 2 patiënten trad een luxatie van de 
prothese op; een patiënt onderging een operatie om het kap-
sel te reven. Bij de andere patiënt werd een trapeziëctomie 
en interpositie van fascia lata allograft uitgevoerd. Een an-
dere patiënt had een inzakking van het trapezium waarvoor 
een heroperatie volgde. De ivoryprothese kan goede resulta-
ten behalen bij patiënten met symptomatische geïsoleerde 
duimbasisartrose. In deze serie was revisiechirurgie nodig 
in 3 van de 20 patiënten.
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is essentieel: behandeling moet voor iedere individuele pa-
tiënt op maat worden gemaakt. Het is uiteindelijk ons doel 
een heldere, goed gedefinieerde en op wetenschap geba-
seerde behandelstrategie te ontwikkelen voor iedere patiënt 
die zich presenteert met duimbasisartrose. Dit vereist een 
grote hoeveelheid prospectief onderzoek en dataverzameling 
op een georganiseerde en gestandaardiseerde wijze. Alleen 
door het delen van ervaring, kennis en onderzoeksinspan-
ningen kunnen we proberen goede richtlijnen te verkrijgen 
om patiënten op de beste manier te behandelen.

De volledige versie van dit proefschrift is beschikbaar via: 
https://epubs.ogc.nl/?epub=a.spaans 
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met de gewrichtsdistractie hebben gedaan. Gewrichtsdis-
tractie moet uitvoeriger worden onderzocht.
Ten slotte moet er meer focus komen op subjectieve uitkom-
sten gerapporteerd door de patiënt. Omdat er tot op heden 
geen aanbeveling kan worden gedaan voor een bepaalde uit-
komstmaat, moeten toekomstige studies zich richten op het 
identificeren van de beste uitkomstmaat zodat studieresulta-
ten onderling beter vergeleken kunnen worden.

ConClUsie

Het kiezen van de optimale behandeling voor iedere indi-
viduele patiënt met duimbasisartrose is lastig vanwege de 
variëteit aan behandelingsopties die er in de huidige tijd is. 
Hoewel een trapeziëctomie als de gouden standaardbehan-
deling wordt gezien, zijn er diverse subgroepen van patiën-
ten die mogelijk beter in aanmerking komen voor een an-
dere chirurgische of een niet-chirurgische interventie. Een 
adequate selectie van patiënten voor iedere operatietechniek 

Figuur 1. Röntgenfoto’s preoperatief (a), tijdens distractie (b) en 12 maanden postoperatief (c).




