Duimbasis arthrose of rhizartrose
Algemeen
De duim is het meest gebruikte onderdeel van de hand. Duimbasis artrose (ook wel
duimbasisslijtage, rhizartrose of CMC 1 artrose genoemd) is daarom de meest
voorkomende slijtage aan een gewricht in de hand. Als u pijn krijgt door slijtage,
merkt u dat vaak bij iedere beweging. De duimbasis en de duimmuis kunnen pijnlijk
worden, en de pijn wordt heviger wanneer u de duim intensief gebruikt. Ook kan er
krachtverlies optreden, waardoor u dingen uit uw handen laat vallen. Duimbasis
artrose komt veel voor: ongeveer één op de drie vrouwen boven de 40 jaar heeft in
het duimbasisgewricht afwijkingen op een röntgenfoto. Vaak wordt gezegd dat u ‘er
maar mee moet leren leven’. Duimbasis artrose kan echter goed worden behandeld.

Oorzaak
Het duimbasis gewricht is van de handgewichten het meest gevoelig voor artrose
omdat dit gewricht veel wordt gebruikt en relatief zwaar wordt belast. Dit gewricht
heeft door de vormen van zijn gewrichtsoppervlakken een zeer ruime
bewegingsmogelijkheid. Dat maakt dat het gewricht voor zijn stabiliteit (stevigheid)
afhankelijk is van de omliggende banden (ligamenten). Deze banden kunnen in
aanleg zwakker zijn of door het veelvuldige gebruik van de duim in de loop van de
tijd verzwakken. Door de verzwakking van de banden wordt de speling in het
gewricht groter en neemt de kans op verkeerde belasting van de
gewrichtsoppervlakten toe. Hierdoor ontstaat beschadiging van het kraakbeen en
uiteindelijk slijtage. Wanneer de ligamenten erg verzwakt zijn, kan het gewricht
gedeeltelijk of zelfs helemaal uit de kom gaan staan (subluxeren) waardoor de stand
van de duim verandert en een plaatselijke zwelling kan ontstaan (zie symptomen).

Symptomen van duimbasis artrose
Het meest voorkomende symptoom van duimbasis artrose is een zeurende pijn aan
de basis van de duim. De pijn verergert vaak bij activiteiten waarbij een
knijpbeweging wordt gemaakt, zoals het opendraaien van een pot of het draaien van
sleutels. Ook schrijven is vaak pijnlijk. Bij duimbasis artrose neemt de duim een
afwijkende stand aan. De duimmuis wijkt naar binnen en de rest van de duim gaat
overstrekken. Vaak zien we een zwelling van de duimbasis. De afwijking is meestal
goed zichtbaar op röntgenfoto’s van de duimbasis. Bij twijfel kan een botscan
gemaakt worden.

Behandeling
De keuze van behandeling is afhankelijk van de ernst van de klachten en de wens
van de patiënt. Het is niet goed mogelijk om de oorzaak van de pijnklachten (namelijk
slijtage of artrose) aan te pakken. De behandeling is er dan ook op gericht om zo
veel mogelijk de symptomen (pijn en stijfheid) te bestrijden. In principe zal in eerste

instantie gekozen worden voor een niet-operatieve (conservatieve) behandeling om
met name de pijn te verlichten en de belasting van het gewricht te verminderen. Bij
milde klachten kan de conservatieve behandeling bestaan uit het slikken van
ontstekingsremmende medicijnen (NSAID’s zoals o.a. Arcoxia, meloxicam, ibubrofen
of diclofnac). Tevens kan een ondersteunende spalk of brace worden aangemeten
voor het duimbasisgewricht. Dit zal er met name voor zorgen dat het pijnlijke
gewricht rust krijgt en minder belast zal worden waardoor de pijn zal verminderen.

Indien ontsekingsremmers of een brace niet meer afdoende zijn om de klachten te
verminderen kan er ook gekozen worden om een injectie in het duimbasisgewricht te
laten zetten. Meestal wordt er voor gekozen om een coriticosteroid (sterke
ontstekingsremmer) in het gewricht te injecteren. Dit heeft een pijnstillend en
ontstekingsremmend effect, meestal gedurende enkele maanden. Als het middel is
uitgewerkt keren de klachten over het algemeen weer terug. Soms wordt er voor
gekozen om een hyaluronzuur injectie (durolane) te geven. Hyaluronzuur is een
bouwsteen van kraakbeen en heeft als mogelijk effect dat kraakbeenschade als
gevolg van slijtage enigzins herstelt. Voor een hyaluronzuur injectie dient er in het
gewricht wel sprake te zijn van milde slijtage, bij ernstige slijtage heeft het geen
effect.
Het duimbasisgewricht is een klein gewricht en moeilijk zonder rontgenbeeld aan te
prikken. Indien u er voor kiest om een injectie in u duimbasisgewricht te laten zetten,
zal er voor u een nieuwe afspraak worden gemaakt om deze injectie te laten zetten
met de hulp van een rontgencamera, om de exacte lokatie van de injectie te
garanderen. Na de injectie mag u direct weer naar huis en mag u zelf autorijden. Na
enkele dagen zult u het effect van de injectie geleidelijk gaan merken.
Indien de injectie een goed maar tijdelijk effect heeft, kan deze ook nog eens
herhaald worden.

Indien de niet operatieve behandeling niet het gewenste resultaat heeft of na
verergering van uw klachten kan worden overgegaan tot een operatie waarbij het
gewricht wordt vastgezet (artrodese) of vervangen (artroplastiek). Afhankelijk van
belastende werkzaamheden, leeftijd, medische voorgeschiedenis en wens van de
patiënt, wordt een keuze gemaakt. De mate van artrose bepaalt mede welke
behandelingen mogelijk zijn. Doel van de operatie is het definitief wegnemen of sterk
verminderen van de pijn.
Artrodese: Indien de slijtage beperkt is tot het duimbasis gewricht en niet een ander
gewricht van de duim of handwortel is aangetast, kan het duimbasis gewricht worden
vastgezet. De voordelen van een artrodese zijn: verstijving van het duimbasis
gewricht resulteert in een stabiele zwaar belastbare duim, en heeft een korte
nabehandeling( ongeveer 6-8 weken). Nadelen zijn: bepaalde bewegingen zullen
beperkt zijn zoals het plaatsen van de duim tegenover de pinkbasis (oppositie), kans
op niet vastgroeien van het bot, hinder van het materiaal waarmee het bot is
vastgezet, en verhoogde kans op ontwikkeling van artrose van het handwortel
gewricht onder het duimbasis gewricht. Vooral personen die zwaar lichamelijk werk
verrichten of patiënten met weke delen reuma komen in aanmerking voor een
artrodese.

Artroplastiek: Er zijn verschillende technieken, waarbij een gedeelte of het gehele
trapezium wordt verwijderd en waarbij het ontstane defect wel of niet wordt opgevuld
met lichaamseigen materiaal of een hemiprothese. In het Laurentius ziekenhuis
wordt vanwege de goede resultaten gekozen voor de Pyrocarbonring prothese
(Pyrodisk) implantatie : verwijdering van een deel van het trapezium en interpositie
van een ringprothese van pyrocarbon materiaal welke op zijn plek wordt gefixeerd
aan het bot door middel van een peesplastiek. Ook middels deze techniek wordt de
duim op lengte gehouden. De voordelen van de artroplastiek zijn: het behoud van de
beweeglijkheid van het duimbasis gewricht en een relatief stabiel en belastbare duim.
Het nadeel is de langere revalidatieperiode: minimaal 3 tot 6 maanden.

De operatie wordt op de operatiekamer verricht en kan onder algehele anesthesie of
regionale anesthesie (zenuwblokkade) plaats vinden. Voor de operatie wordt er een
soort bloeddruk manchet rond u bovenarm geplaatst welke wordt opgepompt om de
bloedcirculatie naar u arm tijdelijk te onderbreken. dit wordt gedaan om minder last te
hebben van bloedingen in het operatiegebied waardoor het zicht optimaal blijft.
Als de operatie is afgerond wordt u hand verbonden met een drukverband. Meestal
de dag na de operatie wordt er op de gipskamer een gipsspalk aangelegd om de
hand rust te geven. De gipsspalk werkt tevens pijnstillend. Ten slotte wordt er ook
nog een röntgen foto gemaakt van u hand ter controle. Bij het ontslag uit het
ziekenhuis krijgt u een controle afspraak mee voor de gipskamer, meestal over twee
weken.

Tevens krijgt u een recept mee voor pijnstillers welke u de dagen na de operatie
nodig zult hebben.
Als basis voor de pijnstilling kunt u het beste 4 maal per dag 2 tabletten van 500mg
paracetamol nemen. Daarnaast kunt u 1 maal per dag 15mg meloxicam (op recept)
nemen. Meestal is dit afdoende om de pijn draagzaam te maken. Mocht u ondanks
de pijnstilling toch nog veel pijn ervaren, dan is het raadzaam om contact op te
nemen met de gipskamer of de polikliniek orthopedie. Het kan soms zijn dat het gips
te strak zit of dat u sterkere pijnstillers nodig heeft.
Na een artrodese krijgt u meestal 6 weken gips, na een artroplastiek met de pyrodisk
4 weken gips. Nadat het gips verwijderd is zult u nog specifieke therapie voor u hand
en duim moeten krijgen. U krijgt hiervoor een verwijzing mee van u behandelend
orthopedisch chirurg. Tijdens het natraject zult u met enige regelmaat het spreekuur
bezoeken ter controle.
Na de operatie duurt het vaak een hele tijd voor u tevreden bent over het resultaat.
Dit komt omdat de pijn na de operatie niet direct verdwenen is. Dit duurt vaak enige
weken tot zelfs maanden. Het vergt dus enig geduld voor u tevreden bent.

Complicaties
Complicaties zijn ongewilde bijverschijnselen van een behandeling of operatie die
onbedoeld zijn, maar niet altijd kunnen worden voorkomen. Complicaties zijn meestal
wel goed te behandelen. Voor iedere operatie aan de hand kunnen de complicaties
bestaan uit nabloedingen, infecties, koude-intolerantie en ontwikkelen van een
vegetatieve ontregeling (dystrofie). Afhankelijk van de gebruikte techniek bestaat er
een kans op krachtsverlies, gevoelsstoornissen, pijn of een combinatie hiervan.
Sommige kleine gevoelszenuwen naar de duim passeren rakelings langs het
gewrichtje dat geopereerd wordt. Het verloop van deze zenuwen is bekend. Toch is
er een kleine kans dat takjes van deze gevoelszenuwen beschadigd raken en aldus
een blijvende gevoelsuitval van een deel van de duim geven. Bij arthrodese bestaat
de kans dat het bot niet aan elkaar groeit. In dat geval kan een tweede operatie

noodzakelijk zijn. Ook kan het materiaal waarmee het gewricht wordt vastgezet
losraken en op lange termijn kan er slijtage optreden in de andere gewrichten van de
handwortel. Bij een artroplastiek kan de duim aan kracht verliezen.
De kans op een complicatie is gelukkig niet groot (ongeveer 5%), maar nooit
helemaal uit te sluiten. Het is wel verstandig voor elke operatie bewust te zijn van de
risico’s van een operatie.
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of wilt u een afspraak
maken, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek orthopedie op
telefoonnummer: 0475 - 38 28 37

