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Inleiding 
Duimbasisslijtage of duimbasisartrose is de meest 
voorkomende vorm van slijtage in de hand. De duimbasis, ook 
wel het CMC-gewricht (carpometacarpale gewricht) genoemd, 
bestaat uit het middenhandsbotje van de duim en het botje van 
de handwortel (os trapezium) in de pols. Samen maken zij een 
zadelgewricht dat niet zo stabiel is, en dus gevoeliger is voor 
slijtage. Bij slijtage wordt eerst het kraakbeen dunner, hierna 
kan het kraakbeen verdwijnen. Als kraakbeen verdwijnt, 
ontstaat bot-op-botcontact. Slijtage geeft klachten van pijn en 
krachtsverlies, daarnaast kan de vorm van de duim 

veranderen. Dit kunt u in het dagelijks leven merken aan 
bijvoorbeeld pijn bij het openen van een pot of bij het 
omdraaien van een sleutel. Daarnaast kan een zwelling aan de 
duimbasis optreden. 
 

Diagnose 
Tijdens het polikliniekbezoek onderzoekt de handchirurg uw 
hand(en). De diagnose wordt gesteld door middel van dit 
onderzoek en een röntgenfoto. Soms is het nodig een 
aanvullende CT-scan te maken.  

 

Behandeling 
Duimbasisslijtage kan operatief of niet-operatief 
(=conservatief) behandeld worden.  
 
Conservatieve behandeling 
De conservatieve behandeling bestaat uit rust. U krijgt geen 
operatie. Rust wordt bereikt door middel van een spalk en 
aanvullende handtherapie en kan eventueel worden 
ondersteund met een injectie met corticosteroïden, dit is 
medicatie die ontstekingsremmend werkt. 

 
Operatieve behandeling 
De operatieve behandeling is afhankelijk van de ernst van de 
slijtage. Tot nu toe is het niet mogelijk om nieuw kraakbeen te 
creëren. De pijn kan wel worden weggenomen door het 
gewricht stijf te zetten (arthrodese) of door een deel van het 
gewricht te verwijderen. Meestal wordt voor de laatste methode 
gekozen. Het verwijderen van een deel van het gewricht vindt 



plaats via een snede in de hand of via een kijkoperatie. Indien 

noodzakelijk kan de ontstane ruimte worden opgevuld met een 
deel van een buigpees of strekpees van de onderarm. 
 

Voor de operatie 
Over het algemeen wordt u opgenomen op de afdeling 
Dagbehandeling. Dit betekent dat u naar het ziekenhuis komt, 
geopereerd wordt en dezelfde dag weer naar huis mag.  
 
Voordat u wordt geopereerd, krijgt u een afspraak bij het 
Opnameplein. Tijdens dit spreekuur bespreekt de anesthesist 

uw gezondheidstoestand met u. De operatie kan onder narcose 
plaatsvinden of onder een plaatselijke armverdoving. Meestal 
heeft de laatste mogelijkheid de voorkeur. De keuze voor de 
vorm van verdoving wordt gemaakt in overleg met de 
behandelend handchirurg, de anesthesist en u.  
 
Let op! 

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, bepaalt de 
anesthesist of en zo ja wanneer u deze medicatie kunt 
stoppen; 

 
Als u rookt, is het belangrijk dat u hiermee stopt. Roken  
is namelijk slecht voor de wondgenezing. 

 

Na de operatie 
Na de operatie wordt de duim voor enkele weken in het gips 
gezet. De hechtingen worden verwijderd op de polikliniek 
Plastische Chirurgie. Na enkele weken krijgt u een spalk van de 
handtherapeuten en gaan zij met u oefenen om de 
beweeglijkheid en kracht te herstellen. De begeleiding door de 
handtherapeut neemt twaalf weken in beslag. Het totale herstel 

van de kracht en beweeglijkheid neemt ongeveer drie tot zes 
maanden in beslag. 
 

Complicaties 
Net als bij elke andere operatie is er een kleine kans op een 
bloeduitstorting (hematoom), een infectie of een gestoorde 
wondgenezing. 
 



Vragen 
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u 
telefonisch contact opnemen met de polikliniek Plastische 
Chirurgie, via telefoonnummer 010 - 461 6528. 
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