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Trapeziometacarpale Artrose:  
Presentatie, Psychosociale Aspecten, en Behandeling

Dit proefschrift behandelt verscheidene aspecten van trapeziometacarpale (TMC) artrose 
(artrose van het duimbasisgewricht): patiëntpresentatie; nonoperatieve en palliatieve 
behandelingen; en variatie in praktijkvoering en gerelateerde kosten door subjectiviteit 
van de behandelend handchirurg. De doelstellingen van dit promotieonderzoek zijn: (1) 
bewijzen en onderbouwen dat TMC artrose een onderdeel vormt van ouderdom; (2) 
kennis vergroten over het verschil in ernst van symptomen en subjectieve functionele 
beperkingen (“disability”) tussen mensen met TMC artrose; (3) ontwikkelen en starten 
met valideren van een nieuwe TMC artrose-specifieke vragenlijst opgesteld om sympto-
men en subjectieve functionele beperkingen ter plaatse van het TMC gewricht te meten; 
(4) testen van de interbeoordelaar betrouwbaarheid van de radiografische Eaton-Glickel 
(E-G) classificatie; en (5) optimaliseren van de behandeling.

Dit proefschrift is opgedeeld in drie delen: symptomen en subjectieve functionele 
beperkingen, behandeling, en variatie in behandeling. Dit hoofdstuk bestaat uit een sa-
menvatting en discussie van ieder van de voorafgaande hoofdstukken gevolgd door een 
algemene conclusie en toekomstperspectieven.

Introductie

Artrose is de meest voorkomende aandoening van de handgewrichten1. Een eerdere 
studie van Sodha et al.2 vond een radiografische prevalentie van TMC artrose van 91% 
in patiënten ouder 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 gewricht, maar er is geen relatie met het gebruik van handen (e.g. 
voorgeschiedenis van werk of fysieke werkdruk)3,4. Over het algemeen behandelen hand-
chirurgen TMC artrose alsof iedereen met de aandoening zich meldt voor behandeling 
ondanks bewijs dat deze op latere leeftijd zo veelvoorkomend 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 inwinnen2,5.

Symptomen en Subjectieve Functionele Beperkingen

Symptomen en subjectieve functionele beperkingen verschillen sterk tussen patiënten 
met symptomatische TMC artrose maar het is vooral interessant op te merken hoeveel 
mensen met radiografisch bewijs voor TMC artrose asymptomatisch zijn3,6,7.
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In hoofdstuk 2 is de radiografische prevalentie van TMC artrose bestudeerd bij 2321 
patiënten van 31 jaar en ouder die de spoedeisende hulp van een derdelijnsziekenhuis 
bezochten voor behandeling van een distale radiusfractuur. De doelen van deze studie 
waren (1) bevestigen van de prevalentie van radiografische TMC artrose op postero-
anterieure (PA), schuine (“oblique), en laterale röntgenfoto’s in een zeer grote groep en 
bepalen of leeftijd en geslacht geassocieerd zijn met (2) radiografisch bewijs voor TMC 
artrose, en (3) radiografisch bewijs voor ernstige TMC artrose. Radiografische TMC 
artrose werd gestadieerd door middel van de 3-puntsschaal van Sodha et al.2 (“none”, 
“definite”, “destroyed TMC joint”). De prevalentie van TMC artrose nam gestaag toe tot 
85% bij patiënten tussen 71 en 80 jaar en bereikte 100% bij vrouwen van 91 jaar en ouder 
(50% van hen werd geclassificeerd als ernstig [“severe”]) en 93% bij mannen van 81 jaar 
en ouder. Ernstige artrose kwam bij vrouwen vaker voor op jongere leeftijd. Bij vrouwen 
en mannen van 81 jaar en ouder werd artrose gezien bij respectievelijk 35% en 34%. 
Logistische regressie analyse identificeerde hogere leeftijd als de sterkste voorspeller voor 
radiografische TMC artrose, maar geslacht was ook een voorspeller.

Idiopathische TMC artrose is onderdeel van een normaal ouderdomsproces die 66% 
van volwassenen van 50 jaar of ouder treft en iedereen van 90 jaar of ouder. In vergelij-
king met Sodha en collega’s2 identificeerde deze studie iets meer artrose bij mannen en 
minder ernstige artrose bij vrouwen van vergelijkbare leeftijd, maar onze grotere studie 
bevestigde hun eerdere bevindingen. Verscheidene factoren zouden de discrepanties 
kunnen verklaren tussen de radiografische prevalentie die wij en Sodha et al.2 vonden 
en lagere prevalenties die de meeste handchirurgen citeren. In de eerste plaats werd in 
de meeste voorafgaande studies gekeken naar een enkele leeftijd als afkappunt in plaats 
van naar het spectrum van alle leeftijden. Daarnaast gebruikten de meeste andere studies 
alleen een röntgenfoto in PA richting en het Kellgren and Lawrence classificatie systeem 
die niet specifiek is voor het TMC gewricht3,5,8-10. Tenslotte hebben studies die röntgen-
foto’s van patiënten met een distale radiusfractuur gebruiken waarschijnlijk een betere 
representatie van oudere patiënten dan eerdere studies.

Gezien de complexe vorm en schuine positie van het trapezium kan het radiografisch 
gezien uitdagend zijn de articulaties van het trapezium te interpreteren. Daarom zouden 
sommigen kunnen beargumenteren dat PA, schuine, en laterale röntgenopnames het 
TMC gewricht niet zo goed weergeven als een Robert of Bett (opname van alle vier de 
trapeziale articulaties) opname. Echter, beoordelaars in onze studie vonden meer artrose 
op basis van de PA, schuine, en laterale röntgenfoto’s dan andere studies die de Sodha 
classificatie niet gebruikten. Daarnaast is gebleken dat de interbeoordelaar betrouwbaar-
heid van de E-G of Eaton-Littler classificatie op basis van drie röntgenopnames van de 
duim waaronder een Bett opname, slechts middelmatig is11,12. Hoofdstuk 8 toonde ook 
middelmatige interbeoordelaar betrouwbaarheid van de E-G classificatie aan op basis van 
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Robert, echte laterale, en schuine opnames. Daarentegen toonde Ladd et al.13 substantiële 
interbeoordelaar betrouwbaarheid van een combinatie van de E-G en Eaton-Littler clas-
sificatie op basis van Robert, PA, laterale, en “stress” opnames. Het is echter onduidelijk 
welke factoren gerelateerd zijn aan de hogere interbeoordelaar betrouwbaarheid.

Wij voelden de behoefte de studie van Sodha et al.2 te herhalen in een groter cohort 
om de bevinding te staven dat TMC artrose onlosmakelijk deel uitmaakt van het men-
selijk ouderdomsproces. Deze studie onderbouwt die bevinding. Aangezien slechts drie 
patiënten (0,1%) in dit grote cohort 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.

In hoofdstuk 3 werd het verschil in TMC artrose gerelateerde symptomen en subjectieve 
functionele beperkingen onderzocht tussen 64 patiënten die behandeld wilden worden 
voor symptomen van TMC artrose en 64 patiënten met een incidentele diagnose van 
TMC artrose. Voor beide groepen werd de diagnose gebaseerd op crepitatie van het 
TMC gewricht (waargenomen door de chirurg) tijdens lichamelijk onderzoek. Er was 
substantiële variabiliteit in symptomen en subjectieve functionele beperkingen bij 
patiënten met symptomatische TMC artrose, maar ook bij patiënten die zich meldden 
voor behandeling van TMC artrose en degenen die een incidentele diagnose kregen. 
Patiënten die zich presenteerden voor behandeling van TMC artrose hadden significant 
meer TMC artrose gerelateerde symptomen en subjectieve functionele beperkingen dan 
patiënten met een incidentele diagnose van TMC artrose. Symptomatische patiënten 
hadden ook meer last van catastrofaal denken, minder “pain self-efficacy” (“coping” met 
pijn), en depressieve symptomen dan patiënten met een incidentele diagnose. Het beste 
multivariate lineaire regressie model voor minder TMC artrose gerelateerde symptomen 
en subjectieve functionele beperkingen verklaarde 74% van de variabiliteit en bevatte: 
patiënten met incidentele diagnose TMC artrose, mannelijk geslacht, geen andere pijn-
lijke aandoeningen, minder catastrofaal denken, en minder depressieve symptomen. Een 
incidentele diagnose TMC artrose (25%) en meer adaptieve “coping” strategieën (minder 
catastrofaal denken, 5%) droegen het meeste bij aan minder symptomen en subjectieve 
functionele beperkingen.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat een substantieel deel van patiënten met radio-
grafische TMC artrose asymptomatisch is3,6,7. Het is een geruststellende gedachte voor pa-
tiënten en artsen dat de meeste mensen met radiografische TMC artrose niet voldoende 
symptomen zullen hebben om medisch advies in te winnen. Onze studieresultaten 
onderbouwen de overtuiging dat een substantieel deel van mensen met TMC artrose 
geen hulp zoekt en dragelijke symptomen en beperkte mate van functionele beperkingen 
ervaart. In combinatie met het feit dat “coping” strategieën de sterkste voorspellers zijn 
voor TMC artrose gerelateerde symptomen en subjectieve functionele beperkingen. Het 
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laatste is in overeenstemming met eerder onderzoek14 en bevindingen in hoofdstuk 5 
en 6. Een en ander suggereert dat een optimale mentaliteit (“mindset”) aanpassing aan 
TMC artrose kan faciliteren. In de toekomst moet worden onderzocht of training in ef-
fectievere gedachten en gedrag in reactie op pijn, symptomen en subjectieve functionele 
beperkingen kan verminderen bij patiënten met TMC artrose.

Hoofdstuk 4 presenteert de ontwikkeling en preliminaire validatie van de “Trapezio-
metacarpal Arthrosis Symptoms and Disability” (TASD) vragenlijst, vervaardigd om 
symptomen en subjectieve functionele beperkingen ter plaatse van het TMC gewricht 
te meten. Vragen werden gegenereerd met hulp van patiënten, artsen en tekstboeken, 
en teruggebracht naar 12 vragen met goede “face validity”. Vervolgens werden Engels-
sprekende patiënten van 50 jaar en ouder geïncludeerd in één van de twee groepen (groep 
1: 64 patiënten die zich presenteerden voor behandeling van TMC artrose; groep 2: 64 
patiënten die een incidentele diagnose van niet eerder gediagnosticeerde TMC artrose 
kregen bij presentatie voor een andere, niet duim gerelateerde aandoening).

De uiteindelijke vragenlijst bevat 12 vragen en 2 subschalen, zoals bevestigd door de 
“principal component analysis”: symptomen (7 vragen) en “disability” (5 vragen). De 
interne consistentie (“internal consistency”) van de subschalen was goed tot uitstekend 
in beide groepen. De TASD toonde goede “convergent validity” zoals bewezen door 
middelmatige tot goede correlaties tussen beide subschalen en subjectieve functionele 
beperkingen van bovenste extremiteiten, pijnintensiteit, depressieve symptomen, “self-
efficacy” en knijpkracht (groep 1). De TASD had ook goede “discriminant validity en 
goede “known-groups validity”.

Symptomen en subjectieve functionele beperkingen ter plaatse van het TMC gewricht 
worden over het algemeen bepaald met algemene meetinstrumenten die mogelijk niet 
accuraat kunnen onderscheiden tussen TMC artrose specifieke klachten en klachten van 
andere hand- en armaandoeningen15. Een vragenlijst specifiek voor het TMC gewricht 
kan mogelijk responsiever (klinisch relevante veranderingen kunnen detecteren en onder-
scheiden van meetfout) zijn dan vragenlijsten voor de hand of bovenste extremiteiten15. 
Dit kan de meting van TMC artrose specifieke behandelingseffecten faciliteren. De TASD 
is bruikbaar voor het meten van symptomen en subjectieve functionele beperkingen die 
gerelateerd zijn aan TMC artrose, heeft een simpel scoringssysteem en “administration 
mode” (zelf in te vullen door patiënten) en is beknopt en kosteloos.

De responsiviteit (“responsiveness”) van de twee subschalen en de “test-retest” 
betrouwbaarheid moeten worden getoetst in aanvullende studies. Daarnaast zijn toe-
komstige studies van niet-gerelateerde en grotere groepen nodig om de psychometrische 
eigenschappen en “factor structure” te valideren en de TASD te vergelijken met andere 
vragenlijsten die gevalideerd zijn voor gebruik bij patiënten met TMC artrose.



Dutch Summary and Discussion 201

11

Behandeling

Er is geen curatieve behandeling voor TMC artrose; alle behandelingen zijn op hun best 
palliatief. Er is geen consensus over de beste behandeling voor TMC artrose16.

Hoofdstuk 5 presenteert een prospectieve, gerandomiseerde [1:1] gecontroleerde kli-
nische studie die arm gerelateerde subjectieve functionele beperkingen (Disabilities of 
the Arm, Shoulder and Hand [DASH] vragenlijst) vergelijkt tussen een geprefabriceerde 
neoprene en op maat gemaakte thermoplastische “hand-based thumb spica” spalk 5 
tot 15 weken na het voorschrijven aan patiënten met TMC artrose. Nadat “informed 
consent” was verkregen, werden 119 patiënten willekeurig toegewezen aan een neoprene 
of thermoplastische spalk die het metacarpofalangeaal gewricht omvatte en het inter-
falangeale gewricht vrij liet. Tweeënzestig patiënten (32 met een neoprene en 30 met 
een thermoplastische spalk) voltooiden de studie, 51 patiënten (43%) kwamen niet terug 
voor een tweede afspraak, en 6 voltooiden de studie niet vanwege andere redenen. Dege-
nen die het onderzoek niet afmaakten, waren significant jonger dan de degenen die het 
onderzoek wel afrondden. Gemiddeld beoordeelde deze laatste groep de neoprene spalk 
als comfortabeler, maar er waren geen meetbare verschillen in DASH, verandering in 
DASH, pijn, tevredenheid, en knijp- of grijpkracht tussen de twee typen spalken in onze 
studiegroep. Depressieve symptomen en catastrofaal denken correleerden middelmatig 
met de DASH tijdens inclusie en met pijn bij follow-up. Depressieve symptomen en ver-
hoogde bezorgdheid ziek te zijn (“heightened illness concern”) correleerden middelmatig 
met de DASH tijdens follow-up.

De neoprene spalk werd als comfortabeler beschouwd zoals eerdere studies ook al 
lieten zien17,18, maar anderszins was de neoprene spalk vergelijkbaar met de thermoplas-
tische spalk in onze studiegroep. Spalken verminderen pijn van TMC artrose significant 
maar middelmatig zoals aangetoond in deze en eerdere studies19,20. De meeste patiënten 
kwamen niet terug of vervolgden nonoperatieve behandeling (slechts 9% van alle geïn-
cludeerde patiënten onderging een operatieve behandeling binnen de eerste 4 jaar na 
het voorschrijven van de spalk). Dus op z’n minst verschaffen spalken patiënten de tijd 
om te reflecteren over hun ziekte en zich hieraan aan te passen. Een eerdere studie door 
Berggren et al.21 laat zien dat slechts 30% van 33 patiënten een operatie onderging na 
handtherapie gedurende een follow-up periode van 7 maanden, en nog slechts 2 andere 
patiënten verzochten om een operatieve behandeling na 7 jaar, gedurende deze periode 
overleden 4 patiënten.

De bevinding dat neoprene spalken gemiddeld iets comfortabeler zijn en anderszins 
vergelijkbaar met de thermoplastische spalken, impliceert dat chirurgen en therapeuten 
patiënten zelf de spalk van hun voorkeur kunnen laten kiezen, minder tijd kunnen be-
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steden aan het discussiëren over de technische aspecten van de verscheidene spalken en 
meer tijd aan het coachen van patiënten.

In hoofdstuk 6 is geëvalueerd of het type injectie (corticosteroïd versus placebo) een 
voorspeller is van de DASH of pijnintensiteit 1 tot 3 maanden na injectie met dexametha-
son of placebo voor behandeling van TMC artrose of de Quervain syndroom. Na inclusie 
werden 36 Engelssprekende volwassenen met TMC artrose of de Quervain syndroom 
gerandomiseerd om ofwel een dexamethason of een placebo injectie te krijgen. De 
follow-up van patiënten was gemiddeld 1,4 ± 0,42 maanden (wisselend van 0,79–2,5 
maanden) na de injectie. Type injectie was geen voorspeller van de DASH of pijninten-
siteit tijdens follow-up. Het beste regressiemodel zowel voor de DASH als pijnintensiteit 
tijdens follow-up bevatte catastrofaal denken over pijn en verklaarde respectievelijk 18% 
en 33% van de variabiliteit.

Catastrofaal denken was een betere voorspeller van de DASH en pijnintensiteit dan 
diagnose of type injectie (corticosteroïd versus placebo) 1 tot 3 maanden na een injectie. 
Dit is in overeenstemming met uitgebreid onderzoek over pijnlijke aandoeningen van het 
bewegingsapparaat dat consistent aantoont dat psychosociale factoren zoals catastrofaal 
denken (of lagere “self-efficacy”) meer verklaren over de variatie in pijnintensiteit en sub-
jectieve functionele beperkingen dan pathofysiologie en biomedische behandelingen22-26. 
Hoofdstuk 3 en 5 vonden ook dat “coping” strategieën voorspellers zijn van symptoom-
intensiteit en de ernst van subjectieve functionele beperkingen.

Een systematisch literatuuroverzicht (“systematic review”) van gerandomiseerde ge-
controleerde trials (RCT’s) in het kader van conservatieve behandeling van TMC artrose 
leidde tot de conclusie dat er enig bewijs is dat zowel corticosteroïd als hyaluronzuur 
injecties pijn kunnen reduceren, maar de meeste van de geïncludeerde studies conclu-
deerden dat hyaluronzuur injecties een langduriger effect leken te hebben met een tragere 
start dan corticosteroïd injecties20. Echter, geen van de twee gerandomiseerde placebo 
injectie gecontroleerde trials die placebo vergeleken met corticosteroïd injecties, heeft 
een voordeel aangetoond van corticosteroïd injectie ten opzichte van placebo injectie 
voor TMC artrose27,28. Daarnaast hadden studies een korte follow-up periode met een 
maximum van een jaar in één van de geïncludeerde studies20. Een RCT van Monfort et 
al.29 (niet geïncludeerd in het systematische literatuuroverzicht van Spaans et al.20) ver-
geleek om de zeven dagen in totaal drie lokale injecties met ofwel hyaluronzuur (n = 48) 
of bethametason (n = 40) maar vond geen significant verschil tussen de injectiegroepen 
gedurende een follow-up van zes maanden. Gerandomiseerde placebo injectie gecontro-
leerde trials met meer patiënten en langere follow-up periodes zijn nodig om “evidence-
based medicine” conclusies te trekken20.
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Variatie in Behandeling

Er bestaan aanzienlijke variaties in de allocatie en het gebruik van medische middelen 
en behandelingen tussen behandelaars die niet te rechtvaardigen zijn. De variaties zijn 
moeilijk te verklaren op basis van pathofysiologie, risicofactoren of voorkeuren van de 
patiënt30-33. Alhoewel artsen mogelijk geloven dat ziektekosten grotendeels buiten hun 
controle liggen, spreekt de regionale variatie in ziektekosten dit tegen34. De omvang van 
de variatie en het aantal betrokken patiënten suggereert een aanzienlijke potentie om 
ziektekosten te verlagen door de variatie in praktijkvoering te verminderen.

Om deze aanname te testen, evalueert hoofdstuk 7 variatie in praktijkvoering en gerela-
teerde ziektekosten binnen drie geaffilieerde ziekenhuizen in één Amerikaanse stad het 
eerste jaar na diagnose van handartrose bij patiënten. Binnen een tijdsbestek van vijf jaar 
werden 2814 patiënten die een nieuwe diagnose van primaire handartrose kregen van één 
van zes handchirurgen geïdentificeerd door middel van de onderzoeksdatabase van de 
drie ziekenhuizen. Voorspellers van verhoogde ziektekosten waren jongere patiëntleeftijd, 
consultatie van een tweede handchirurg en behandeling door bepaalde handchirurgen. 
Er waren grote verschillen tussen het gemiddelde aantal afspraken (anderhalf maal), 
beeldvormingsonderzoeken (driemaal), gebruik van injecties (51 maal), handtherapie 
(tweemaal) en rato chirurgische ingrepen (zevenmaal) per handchirurg. Honderdtwintig 
patiënten (4,3%) consulteerden een tweede handchirurg binnen het eerste jaar nadat 
handartrose was vastgesteld en dit verklaarde 8,1% van de totale kosten.

De resultaten van deze studie suggereren dat gebruik van medische middelen en 
behandelingen sterk verschillen tussen handchirurgen die patiënten met handartrose 
behandelen. Dit leidt tot de conclusie dat artsenattitudes een buitensporige invloed heb-
ben op de medische besluitvorming30. De besluitvorming van artsen wordt in meer of 
mindere mate beïnvloed door de ernst van symptomen en subjectieve functionele be-
perkingen van patiënten, het beschikbare bewijs en richtlijnen. Zogenoemde “decision 
aids” (keuzehulpmiddelen) 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. Keuzehulpmiddelen—online, op papier of op video—verhogen patiënt-
participatie in het “shared decision-making process” (gedeelde besluitvormingsproces)35, 
en hebben geresulteerd in 20% vermindering van electieve chirurgie in andere klinische 
gebieden36-38.

Patiënten die meerdere handchirurgen zagen, hadden bijna twee keer hogere ziek-
tekosten en bijna drie keer grotere waarschijnlijkheid dat ze een operatie ondergingen 
zonder ernstigere objectieve pathofysiologie vergeleken met patiënten die één hand-
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chirurg consulteerden. Dit suggereert dat het kleine percentage patiënten dat chirurgie 
als de beste optie ziet mogelijk chirurgen opzoeken die vaker een operatie aanbieden. 
Het zogenaamde “doctor shopping” fenomeen is onderzocht in andere gebieden en is 
geassocieerd met lagere patiënttevredenheid en verslaving aan opioïden39,40. Toekomstig 
onderzoek zou zich moeten focussen op factoren die geassocieerd zijn met een “second 
opinion” binnen de handchirurgie en invloed op uiteindelijke symptomen en subjectieve 
functionele beperkingen van patiënten. Wij hopen verder dat identificering van de sub-
stantiële variaties in gebruik van medische middelen en gerelateerde kosten bewustzijn 
zal bevorderen en zal leiden tot onderzoek naar optimaal gebruik van middelen.

In hoofdstuk 8 is de interbeoordelaar betrouwbaarheid van de radiografische (gemo-
dificeerde) E-G classificatie getest onder 92 handchirurgen van de “Science of Variation 
Group” (SOVG), een online samenwerkingsverband waarbij 30 röntgenfoto’s (Robert, 
echte laterale, en schuine opname) zijn bekeken van patiënten gediagnosticeerd met 
TMC artrose. Tweeënveertig beoordelaars werden willekeurig (gerandomiseerd) 
toegewezen om alleen röntgenfoto’s te bekijken en 50 beoordelaars werden ook geïn-
formeerd over de patiënt’s symptomen en lichamelijke bevindingen. De informatie over 
symptomen en lichamelijk onderzoek was gerandomiseerd. Het verkorten van de E-G 
classificatie tot alleen de eerste drie stadia (elimineren van de evaluatie van het scap-
hotrapeziale [ST] gewricht) verbeterde significant de interbeoordelaar betrouwbaarheid 
die substantiële betrouwbaarheid benaderde (s* = 0,60). Het verstrekken van informatie 
over patiënt’s symptomen en lichamelijke bevindingen aan beoordelaars verbeterde de 
interbeoordelaar betrouwbaarheid slechts marginaal. Factoren geassocieerd met minder 
ernstige radiografische TMC artrose (lager E-G stadium) waren: vrouwelijke chirurg, 
soort praktijk (academisch ziekenhuis, perifeer ziekenhuis of privé kliniek), supervise-
ren van arts-assistenten op de operatiekamer, aantal patiënten met TMC artrose die de 
chirurg jaarlijks typisch behandelt, mannelijke patiënt, hogere patiëntleeftijd, pijn die 
dagelijkse activiteiten beïnvloedt, en “shoulder sign”. De enige variabele geassocieerd met 
een hogere gemodificeerde E-G classificatie om ST artrose te beoordelen was jaarlijks 
meer patiënten behandelen met TMC artrose.

Een beperking van de E-G classificatie is dat ST artrose alleen aanwezig kan zijn in sta-
dium 4 ondanks dat ernstige ST artrose gezien kan worden met het gehele spectrum van 
radiografische TMC artrose6,41. De interbeoordelaar betrouwbaarheid van het E-G clas-
sificatie systeem was eerder gemeten in vier andere studies met slechts 5 of 6 beoordelaars 
op basis van verschillende soorten en variërend aantal röntgenfoto’s, zelfs CT scans11,42-44. 
Betrouwbaarheid is zeer variabel in zulke kleine studies11-13,42-44. Het belangrijkste verschil 
tussen onze studie en vorige interbeoordelaar studies over de E-G classificatie is het grote 
aantal beoordelaars en het feit dat zij allen chirurg zijn. Onze bevindingen suggereren 
dat simpelere classificaties die op één enkel anatomisch gebied focussen betrouwbaarder 
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zijn. Deze aanname is consistent met studies over distale radius- en scapulafractuur clas-
sificaties waarbij simpelere classificaties betrouwbaarder zijn45-49.

Het verschil in interbeoordelaar betrouwbaarheid van de E-G classificatie tussen beoor-
delaars die ook van klinische informatie waren voorzien in plaats van alleen röntgenfoto’s 
was marginaal en het is mogelijk een onterechte bevinding. Wij weten niet of informatie 
over symptomen en lichamelijke bevindingen de nauwkeurigheid verbetert. Het is dan 
ook onzeker of de verbetering in betrouwbaarheid wenselijk is omdat we het met elkaar 
eens kunnen zijn maar het nog steeds fout kunnen hebben. Symptoomintensiteit en 
ernst van subjectieve functionele beperkingen variëren substantieel tussen mensen met 
vergelijkbare pathofysiologie van TMC artrose50. Pijn die dagelijkse activiteiten beïn-
vloedt, wordt vaak gerapporteerd door patiënten met een lager E-G stadium en sommige 
patiënten met ernstige artrose zijn zich er niet eens van bewust3,6,51-53. Daarom hadden wij 
verwacht dat het geven van klinische informatie de betrouwbaarheid zou verminderen in 
plaats van verbeteren. Immers, de interpretatie van de chirurg zou hierdoor bevooroor-
deeld kunnen worden. Deze studie toonde echter het tegenovergestelde aan.

Er is steeds meer bewijs dat ‘chirurg en patiënt’ eigenschappen de interpretatie van 
objectieve pathofysiologie, zoals radiografische bevindingen, kunnen beïnvloeden. De in 
deze studie gevonden ‘chirurg’ eigenschappen die geassocieerd zijn met de beoordeling 
van de radiografische ernst van artrose, weerspiegelen mogelijk (deels) andere oorzaken 
van interbeoordelaar variatie zoals cultuur, opleiding en blootstelling of ervaring.

Het lijkt aannemelijk dat chirurgen meer vertrouwen op hun eigen ervaring of intuïtie 
dan op de exacte definitie van de E-G classificatie, een andere oorzaak van interbeoorde-
laar variatie.

In hoofdstuk 9 zijn eigenschappen die de grootste invloed hebben op het behandeladvies 
van de chirurg bestudeerd om inspanningen te bevorderen die variaties tussen chirurgen 
in behandeling van TMC artrose trachten te verminderen. Tweeënveertig beoordelaars 
werden willekeurig gerandomiseerd om behandeladvies te geven op basis van alleen 
klinische informatie en 50 om behandeladvies te geven op basis van klinische informatie 
alsook röntgenfoto’s van 30 patiëntcasus met TMC artrose. Een grote willekeurige verza-
meling van patiëntcasus werd gecreëerd door willekeurige toewijzing van fictieve patiënt-
karakteristieken (behalve voor geslacht, leeftijd, en röntgenfoto’s) aan iedere patiëntcasus 
elke keer dat een beoordelaar een patiënt beoordeelde. Gemiddeld genomen prefereerden 
chirurgen een operatieve ingreep bij 38% van de patiënten, waarbij het advies om te 
opereren extreem variabel was tussen chirurgen, van elke patiënt (100%) tot geen enkele 
patiënt (0%). Eigenschappen onafhankelijk geassocieerd met een grotere kans op een 
aanbeveling voor een operatie waren: pijn die dagelijkse activiteiten beïnvloedt, eerdere 
diagnose van TMC artrose, eerdere behandeling voor TMC artrose, meer pijn met de 
“grind” test, adductie contractuur en hyperextensie van het eerste metacarpofalangeale 
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gewricht, beoordelen van röntgenfoto’s van de duim, locatie van de praktijk (continent) 
van de chirurg, en opleiding van de chirurg.

Er is substantiële en onverklaarde variatie tussen 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 worden16,54. Belas-
ting van de ziekte (“illness burden”), praktijkvoering rond diagnostiek en patiëntattitudes 
ten aanzien van medische interventies kunnen maar een klein deel van regionale vari-
atie in chirurgie voor veelvoorkomende aandoeningen verklaren30. Het lijkt erop dat de 
behandelvariatie beter wordt verklaard door overtuigingen, voorkeuren en attitudes van 
chirurgen en de mate waarin voorkeuren van de patiënt worden meegenomen in het 
proces van besluitvorming30. Locatie van praktijk en opleiding van de chirurg weerspie-
gelen mogelijk tot op zekere hoogte overtuigingen, voorkeuren, attitudes en cultuur van 
chirurgen. Een enquête onder orthopeden en verwijzers (reumatologen en huisartsen) 
laat zien dat de helft van de totale variabiliteit met betrekking tot de meest geschikte 
kandidaat (op basis van patiëntkarakteristieken) voor een totale knieprothese kwam door 
inconsistentie in individuele opvattingen van de artsen55. Dit kan potentieel ook een rol 
spelen in de besluitvorming voor behandeling van TMC artrose.

Chirurgen waren eerder geneigd een operatie te adviseren aan patiënten met ernstigere 
symptomen en subjectieve functionele beperkingen, patiënten met een eerdere diag-
nose of behandeling en wanneer ze röntgenfoto’s te zien kregen. Chirurgen erkennen 
al lange tijd dat symptomen en subjectieve functionele beperkingen niet correleren met 
de radiografische ernst van artrose3,51,52 maar ze lijken nog steeds te adviseren op basis 
van de misconceptie dat zieker zijn altijd meer ziekte weerspiegelt en dat behandeling 
van de pathofysiologie altijd symptomen en subjectieve functionele beperkingen oplost. 
Gegeven de aanzienlijke invloed van vooroordelen van chirurgen is het nodig hieraan 
meer aandacht te besteden en additionele studies te verrichten naar methodes gericht op 
het vergroten van het patiëntenaandeel in het besluitvormingsproces. Het gebruik van 
keuzehulpmiddelen heeft op andere terreinen geresulteerd in vermindering van “dis-
cretionary” (op eigen oordeel gebaseerde), “preference-sensitive” (voorkeursgevoelige) 
chirurgie35.

Conclusie

De best bewezen risicofactor voor radiografische TMC artrose 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 gezondheidszorg, zoals het geval is bij handartrose. Bij patiënten met 
TMC artrose is er substantiële variabiliteit in waargenomen pijnintensiteit en subjectieve 
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functionele beperkingen. Patiënten met een incidentele diagnose van TMC artrose heb-
ben in vergelijking met symptomatische patiënten met TMC artrose effectievere “coping” 
strategieën. Minder effectieve “coping” strategieën (i.e. catastrofaal denken, meer 
depressieve symptomen, verhoogde bezorgdheid over ziek zijn, en minder “pain self-
efficacy”) zijn geassocieerd met symptoomintensiteit en ernst van subjectieve functionele 
beperkingen. Patiënten kunnen zelf besluiten 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 injectie gecontroleerde trials heeft een voordeel aangetoond van corticosteroïd in 
vergelijking met placebo injecties. Er zijn meer soortgelijke studies met langere follow-
up nodig om “evidence-based” aanbevelingen te kunnen doen. Het is zorgwekkend te 
moeten constateren hoe groot de verschillen 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 betrokken chirurg te laten prevaleren.

Beeld op de Toekomst

Het bewijs dat TMC artrose onvermijdelijk deel uitmaakt van het ouderdomsproces, is 
overtuigend. Het ligt voor de hand dat patiënten en behandelaars behandelopties anders 
zullen interpreteren als ze zich realiseren dat TMC artrose een gegeven is. De meeste 
mensen leren hiermee omgaan. Het is immers niet zo dat slechts een deel van de popula-
tie hiermee te maken krijgt en altijd behandeling behoeft. Aanvullende studies zijn nodig 
om te bepalen of training in betere “coping” strategieën (e.g. minder catastrofaal denken 
en minder depressieve symptomen) symptomen en subjectieve functionele beperkingen 
kan verlichten voor patiënten met TMC artrose. Cognitieve gedragstherapie is zowel 
“evidence-based” als gevalideerd bij aandoeningen van de bovenste extremiteiten56,57 en 
chronische pijnsyndromen58. Omdat dit soort therapie zowel tegen intuïtie als cultuur 
ingaat, wordt er vanuit gegaan dat een grote hoeveelheid wetenschappelijke data nodig 
zal zijn voor zowel handspecialisten als hun patiënten om een focus op optimale “coping” 
strategieën 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 aantrekkelijker dan adaptieve behandelmogelijkheden. Het is zelfs zo 
dat alles behalve een “quick fix” teleurstellend kan zijn en dit kan leiden tot lagere patiënt-
tevredenheid en beïnvloeding van metingen waarmee behandelaars worden geëvalueerd. 
Artsen vinden het daarbij ook moeilijk hun patiënten teleur te stellen. Andere potentiële 
barrières voor artsen om gedragstherapie te geven, zoals drijfveren (“incentives”), gebrek 
aan tijd, ineffectieve communicatieve vaardigheden en training moeten ook worden 
meegewogen en geadresseerd59. Het zou nuttig zijn meer te weten over patiënten met 
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TMC artrose die ofwel asymptomatisch zijn of hun symptomen niet onder de aandacht 
brengen van iemand die werkzaam is in de gezondheidszorg. De stijgende prevalentie 
en ernst van pathofysiologie met ouder worden die niet gerelateerd is aan werk, vrije-
tijdsbesteding, eerder letsel of andere factoren, zelfs in asymptomatische patiënten, zou 
de these ondersteunen dat TMC artrose een normaal onderdeel uitmaakt van het ouder 
worden waaraan de meerderheid van de mensen zich aanpast. Het zou de nadruk leggen 
op effectievere “coping” strategieën, hoewel eerdere studies al hebben aangetoond dat het 
gebruik van handen niet gerelateerd is aan TMC artrose3,4.

Hoofdstuk 5 laat zien dat slechts 9% van de patiënten binnen vier jaar koos voor 
chirurgie nadat een spalk was voorgeschreven (data is gecontroleerd in de negen grote 
regionale ziekenhuizen die hetzelfde elektronisch patiëntdossier hebben). Een studie van 
Berggren et al.21 laat zien dat slechts 30% van 33 patiënten die chirurgie nastreefden voor 
TMC artrose dit daadwerkelijk hebben doorgezet na handtherapie binnen de follow-up 
periode van 7 maanden. Dit en het feit dat de meeste patiënten geen medische hulp 
zoeken onderbouwen de aanname dat patiënten zich kunnen aanpassen aan het hebben 
van TMC artrose. Het is onduidelijk welke behandelmethode de beste uitkomst biedt 
aangezien niet zeker is of enige vorm van chirurgie voordelen biedt ten opzichte van geen 
chirurgie, nonoperatieve therapie of nepchirurgie (“sham surgery”). Er zijn geen studies 
gevonden door de recent bijgewerkte Cochrane review die deze vergelijkingen hebben 
gemaakt16. Idealiter zullen toekomstige studies chirurgie met nepchirurgie vergelijken 
aangezien het placebo-effect van chirurgie voor artrose bewezen is60 en behandeling van 
TMC artrose “discretionary” is. Nepchirurgie wordt in klinische studies als acceptabel 
beschouwd indien: (1) er twijfel is over de superioriteit van een behandelmethode boven 
een andere, een expert geen voorkeur heeft voor een bepaalde behandeling boven een 
andere voor een specifieke patiënt met een specifieke aandoening, of het onduidelijk is of 
een procedure meer voordelen biedt dan het placebo-effect van de “chirurgie ervaring”; 
(2) risico’s zo goed als mogelijk worden geminimaliseerd voor patiënten die een nepope-
ratie ondergaan; en (3) “informed consent” wordt verkregen van patiënten61,62. Idealiter 
zou een placebo-gecontroleerde operatieve studie een derde studiearm moeten hebben 
met “educatie en observatie” om rekening te kunnen houden met het natuurlijke verloop 
van TMC artrose of “regression to the mean” (regressie naar het gemiddelde)61.

Er moet ook gekozen worden voor het beste instrument om de behandeluitkomst te 
meten zodat studieresultaten beter met elkaar kunnen worden vergeleken. In de toekomst 
moeten studies uitwijzen of de TASD vragenlijst (hoofdstuk 4) het beste instrument is 
om TMC artrose gerelateerde symptomen en subjectieve functionele beperkingen weer te 
geven en of deze kan worden gebruikt om de behandeluitkomst vast te stellen.

Studies hebben aangetoond dat het gebruik van kwalitatief goede “decision aids” kan 
leiden tot verhoogde kennis van risico’s en voordelen bij de patiënt, nauwkeuriger in-
zicht in risico’s door de patiënt, grotere patiënttevredenheid met het besluit, verhoogde 
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deelname van de patiënt in de besluitvorming (“shared decision-making”), makkelijkere 
besluitvorming voor patiënten, minder patiënten die passief of onbeslist overblijven en 
grotere patiënttevredenheid met het uiteindelijke besluit35. Keuzehulpmiddelen reduceren 
ook de subjectieve variabiliteit en optimaliseren het gebruik van middelen maar ze zijn 
nog maar nauwelijks toegepast binnen de handchirurgie. 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 worden geïmplementeerd in de 
kliniek.

Wij menen dat meer besef, groeiende “evidence-based medicine”, en gebruik van 
keuzehulpmiddelen binnen de handchirurgie de variatie in medische dienstverlening en 
gerelateerde kosten tussen behandelaars zullen verminderen. Artsen streven ernaar hun 
patiënten op grond van hun kennis en vaardigheden zo goed mogelijk te adviseren en 
behandelen. Patiënten dienen in de gezondheidszorg centraal te staan maar helaas blijkt 
in de praktijk “patient-centered care”, met “shared decision-making” als toppunt, niet de 
standaard zorg te zijn die wordt geboden. Laten wij er voor zorgen dat wij routinematig 
“patient-centered care” geven!
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