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Duimbasis arthrosis

De specialist heeft uw hand onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat u duimbasis 
arthrosis heeft. In deze folder leest u hier meer over.

Hoe ziet de pols en hand eruit?

De pols wordt gevormd door het spaakbeen en 
de ellepijp in de onderarm en acht 
handwortelbeentjes, die in twee rijen zijn 
gegroepeerd.

De handwortelbeentjes zijn onderling met 
elkaar verbonden door middel van bandjes, die 
de gewrichten tussen de handwortelbeentjes 
verstevigen. 

Scaphoid = scheepvormige botje
Lunatum = maanvormige botje
Radius = spaakbeen
Ulna = ellepijp

Wat is arthrosis van het CMC 1 gewricht?
Het CMC 1 gewricht is het gewricht tussen het eerste middenhandsbeentje (waar de 
duim aangekoppeld is) en de pols. In dit gewricht komt relatief vaak een degeneratieve 
verandering (= arthrosis) voor. Deze kan gepaard gaan met zwelling, verminderde 
bewegelijkheid en pijn.

Klachten
De klachten kunnen bestaan uit pijn aan de basis van de duim, die optreedt bij belasting 
van de duim. Bij verergering van het proces, kunt u ook pijn in rust voelen.
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Behandeling 
Er is een reeks van eventueel te combineren behandelopties 
mogelijk: 
 duim laten rusten met behulp van een spalk (zie foto 

hiernaast); 
 pijnstilling; bijvoorbeeld paracetamol en/of een injectie met een 

cortison preparaat met een verdovingsmiddel in het gewricht;
 fysiotherapie;
 operatie.

Operatie
De operatieve behandeling is gericht op verminderen van pijn en daardoor het herwinnen 
van gebruiksmogelijkheden. Er zijn meerderen typen van operaties:

 
1. Het aanbrengen van een prothese

2. Het vastzetten van het gewricht – arthrodese

a-b: vernauwd gewricht voor operatie

c-d: gewricht vastgezet met plaatje en schroeven na operatie

e-f: resultaat na 5 jaar (arthrode vastgegroeid en plaatje) 
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3. Het verwijderen van het gewricht en het maken van een lossere  
    verbinding, ook wel een neo-gewricht genoemd

a-b vernauwd gewricht voor operatie

c-d resultaat 5 jaar na verwijderen trapezium en inbrengen van 

a-b vernauwd gewricht voor operatie

c-d resultaat 1 jaar na verwijderen gewrichtsvlakken

e-f resultaat 10 jaar na verwijderen gewrichtsvlakken

In overleg met uw orthopedisch chirurg maakt u een keuze voor een operatie. De 
nabehandeling is sterk afhankelijk van de gekozen methode. Meestal krijgt u een gips 
voor de duur van 2 weken

Bloedverdunnende medicijnen 
Meldt u vooral als u deze medicijnen gebruikt: soms is het nodig deze tijdelijk te staken.

 

Opname
De ingreep gebeurt meestal in dagbehandeling. 
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Na de ingreep 
Als alles goed is verlopen en u zich goed voelt mag u met ontslag. U heeft een mitella 
gekregen om de hand rust te geven. 

 

Complicaties 
Deze zijn bij deze ingreep zeldzaam en verschillen per gekozen methode. Na de operatie 
kan de hand zwellen. Ter voorkoming daarvan is het van groot belang dat u de hand niet 
laat hangen, en dat u de vingers zo snel mogelijk weer gewoon beweegt.

Thuis
Als u thuis bent, kunt u het beste de mitella weer afdoen om het bewegen van de vingers 
zo makkelijk mogelijk te maken. 

 

Pijn 
Pijnstillers zijn soms nodig. Een eenvoudige pijnstiller als paracetamol 500 mg is vaak 
voldoende. Bij de eerste keer dat u dit neemt is het verstandig meteen 2 tabletten van 
500 mg te nemen.

 

Werk en sporthervatting 
Het moment waarop u weer kunt werken of sporten, is afhankelijk van het soort werk of 
sport dat u doet. U kunt dit overleggen met uw behandelend specialist tijdens de 
controle. 

 

Poliklinische afspraak 
Ongeveer 2 weken na de ingreep komt u voor het eerst op controle bij de orthopedisch 
chirurg. De afspraak hiervoor krijgt u via de verpleegafdeling. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Bel dan naar ons Orthopedisch Centrum, waar Gelre Sport deel van 
uitmaakt:
 maandag t/m vrijdag 
 8.30 – 12.30 en 13.30 – 16.00 uur
 tel: 055 - 581 82 45


