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palmaire zijde van het caput (figuur 2). Met stompe haken 
konden de pezen achter het caput vandaan gehaald worden, 
waarna ook het gewricht gemakkelijk gereponeerd kon wor-
den. Bij het testen van de stabiliteit bleek er geen UCL- maar 
een RCL-letsel. Omdat het ligament proximaal van het bot 
was gescheurd werd deze met een Mitek-anker op de origo 
gereïnsereerd. Daarna was het gewricht stabiel en congruent 
bij peroperatieve doorlichting. Een extra stabiliserende K-
draad werd niet nodig geacht. De patiënt werd nabehandeld 
met 4 weken gips, gevolgd door intensieve handtherapie. 6 
maanden postoperatief was de range of motion van MCP1 
matig, maar het gewricht stabiel en pijnvrij. De IP-flexie be-
droeg 60 graden met een extensiebeperking van 30 graden.

disCussie

Waar dorsale luxatie in MCP1 voornamelijk wordt veroor-
zaakt door hyperextensie, lijkt een palmaire luxatie zich voor 

Casereport

Een 68-jarige man presenteerde zich op onze spoedeisende 
hulp nadat hij al rennend was gestruikeld en gevallen. Hij 
liep hierbij een duimluxatie van zijn linker-, niet-dominante 
hand op. Vanwege een hersenschudding en alcoholintoxica-
tie (het was carnaval) kon hij zich niet precies herinneren wat 
er gebeurd was, maar ooggetuigen verklaarden dat hij waar-
schijnlijk bovenop zijn linkerhand was gevallen. Röntgenon-
derzoek liet een palmaire luxatie van MCP1 zien (figuur 1). 
Pogingen tot gesloten repositie waren onsuccesvol. Hierop 
volgde exploratie via een palmaire benadering waarbij er 
geen interpositie van de volaire plaat was en de flexor pollicis 
longus en sesamoiden bevonden zich in de anatomische po-
sitie. Repositie kon via deze weg niet bereikt worden waarna 
besloten werd te converteren naar een dorsale benadering. 
Het kale caput van metacarpale 1 kwam direct à vue onder 
de strakgespannen huid. Er liepen geen extensorpezen meer 
overheen en er was ook geen dorsaal gewrichtskapsel meer 
herkenbaar. Bij verdere exploratie bleken de extensor pollicis 
longus en brevis gedisloceerd rond de radiale condyl naar de 
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Palmaire luxaties van het metacarpophalangeale gewricht van de duim 
(MCP1) zijn zeldzaam. Tot op heden zijn er 26 gevallen beschreven in de 
Engelse literatuur. Volgens het meest recente overzichtsartikel behoeven 
deze luxaties veelal een chirurgische benadering omdat ze niet gesloten 
gereponeerd kunnen worden, of instabiel blijven na gesloten repositie. 
[1] De prognose is slecht en alleen gesloten, stabiele repositie leidt tot 
gunstig functioneel herstel. Palmaire MCP1-luxatie kan gepaard gaan 
met extensorinterpositie, volaire plaatletsel, collateraal bandletsel en kap-
selruptuur. Extensorinterpositie kwam in 10 van de 26 gevallen voor en 
is altijd een indicatie voor open repositie. Bij alle gevallen van extenso-
rinterpositie was er ulnair collateraal ligament (UCL) -letsel, maar geen 
enkele met een radiaal collateraal ligament (RCL) -letsel.
Hierbij presenteren wij een casus van een palmaire MCP1-luxatie met 
extensorinterpositie en RCL-letsel.

Figuur 1. Röntgenfoto op de spoedeisende hulp.
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palm ‘rolt’ de duim onder de hand door met hyperpronatie 
en palmaire translatie van de basisphalanx tot gevolg. Hier-
bij scheurt het RCL en worden de extensoren rond de radiale 
condyl geslagen, waardoor de duim achterblijft in een irrepo-
nibele, palmaire luxatiestand.
Wat betreft de operatietechniek bevelen wij een primair dor-
sale benadering aan voor palmaire MCP1-luxaties. Hierbij 
verkrijgt men adequaat zicht op alle relevante structuren en 
is er minder risico op schade aan de neurovasculaire bun-
dels. Zelfs in het zeldzame geval van interpositie van de vo-
laire plaat, dit wordt maar in 1 casus beschreven, is gebleken 
dat een dorsale benadering voldoende exposure biedt. [4] 
Palmaire MCP1-luxatie met extensorinterpositie en RCL-
letsel is nog niet eerder beschreven. Wij stellen een hypo-
these voor het traumamechanisme en adviseren een primair 
dorsale benadering voor irreponibele en instabiele palmaire 
MCP1-luxaties.
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te doen bij impact op de duim in flexie. [2,3] Bij onderzoek 
naar de etiologie van palmaire MCP1-luxaties komen voor-
namelijk fiets- en motorongelukken aan het licht. [1] De 
‘stuurgrip’ bij deze groep maakt hen het meest kwetsbaar 
voor dit type letsel omdat de geflecteerde duim bij impact 
met de grond naar palmair geforceerd wordt. Daarnaast is 
het mechanisme van UCL-letsel, dat vaak gezien wordt bij 
deze luxaties, vergelijkbaar met die van een skiduim, waarbij 
de hand een skistok vasthoudt tijdens de val.
Echter, bij onze casus was er een ruptuur van het RCL. 
Dus er heeft zich mogelijk een ander traumamechanisme 
voorgedaan. Helaas is de toedracht grotendeels onduidelijk, 
behalve dat onze patiënt waarschijnlijk bovenop zijn hand 
gevallen is. Onze hypothese is dat de duim zich in de hand-
palm bevond tijdens de val. Anders dus dan bij de ‘stuur-
grip’, waarbij de duim meer in abductie staat. Bij een val op 
de hand met voorwaartse snelheid en de duim in de hand-

samenvatting

Graag bespreken wij een casus betreffende een irreponibele, 

palmaire luxatie van het metacarpophalangeale gewricht van de 

duim. 

Palmaire luxaties van de duim zijn zeldzaam. Er zijn tot zover 

slechts 26 gevallen van beschreven. De meesten waren irreponibel 

door extensorpeesinterpositie en behoefden open repositie. In alle 

gevallen was er een bijkomend ulnair collateraal ligamentletsel.

Bij onze casus presenteerde een 50-jarige man zich op de spoedei-

sende hulp met een trauma van zijn linkerduim, nadat hij op zijn 

hand was gevallen tijdens de jaarlijkse carnavalsfestiviteiten. Er 

werd een palmaire luxatie in het metacarpophalangeale gewricht 

gediagnosticeerd en pogingen tot gesloten repositie faalden. Bij 

chirurgische exploratie via een palmaire benadering was er geen 

volaire plaatinterpositie en kon geen repositie bereikt worden. Een 

dorsale benadering liet extensorinterpositie in het gewricht zien, 

en een opvallend radiaal collateraal ligamentletsel. Na repositie 

van de extensoren en reïnsertie van de collateraalband was het 

gewricht weer congruent en stabiel.

Een palmaire duimluxatie door extensorinterpositie met een 

concomitant radiaal collateraal ligamentletsel is nog niet eerder 

beschreven. Wij adviseren een primair dorsale benadering voor 

palmaire luxaties van het metacarpophalangeale gewricht van de 

duim.

Figuur 2. A) originele peroperatieve foto. B) zelfde foto met kleurmarkeringen 
van de extensorpezen (geel) en radiale collaterale ligament (blauw).
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