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Handartrose in de huisartsenpraktijk 

• Waar komt de patiënt mee? 

 

• Anamnese/LO 

• Aanvullend onderzoek 

• Beleid 

 

 

• Wat willen we weten/leren?  



Handartrose in de huisartsenpraktijk 

 

Waar komt de patient mee? 

 

 

• “dokter heb ik reuma”? 

• ”Mag ik een prik?”  

• “Mijn buurvrouw heeft die zilveren braces” 

 

• NHG standaard ‘21 



Handartrose in huisartsenpraktijk 

Anamnese:  

• Geslacht, leeftijd, eerder trauma? 

• Startstijfheid (<30min) 

• Waar zit de pijn? 

• Krachtsverlies?  

• Pijn bij bepaalde bewegingen, wringen, pincet-/sleutelgreep 

 

Lichamelijk onderzoek: 

• Inspectie  (verdikkingen, deformaties etc) 

• Palpatie  

• Functie onderzoek  

 

Aanvullend onderzoek? 

• Geïndiceerd? Wat? Wie doet dit? 

 

 



Handartrose in huisartsenpraktijk 

Diagnose ‘handartrose’ op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek: 

 

• Leeftijd > 45 jaar  

• Geen of kortdurende stijfheid (< 30 minuten) bij bewegen in de ochtend of na een 
periode van rust  

• Pijn (en crepitaties) tijdens bewegen in een of meer hand- en polsgewrichten 
(onderscheid in ieder geval PIP-, DIP-, CMC1- en/of STT-artrose).  

• Tegelijk voorkomen meerdere diagnosen 

 

En nu? 



Handartrose in de huisartsenpraktijk 

Beleid:  

 

NHG standaard:  

“ Behandel zo lang mogelijk conservatief, kies bij voorkeur voor een combinatie van 
behandelingen (zoals een spalk met handtherapie en pijnstilling; eventueel een 
corticosteroïdinjectie op indicatie)”  

 

Uitleg;  

• chronisch ≠ altijd 

• Variabel beloop met tijdelijke opvlammingen 

• Relatie belasting vs belastbaarheid 

• Thuisarts.nl 

 

Verwijzen? Wanneer? Naar wie? En dan? 



 

 
Indicatie voor conservatieve behandeling 
 
- Elke symptomatische cmc 1 artrose welke 

nog geen conservatieve behandeling gehad 
heeft. 
 

- 70% van de patiënten met cmc 1 artrose 
kan succesvol conservatief behandeld 
worden. 
 

- Oefentherapie is vooral effectief in de 
vroege fase van artrose. 
 

 
After 2.8 years, only 14% of all patients were 
surgically treated, indicating that nonsurgical 
treatment is a successful treatment of choice. 

Beneficial Effects of Nonsurgical Treatment for Symptomatic Thumb 
Carpometacarpal Instability in Clinical Practice: A Cohort Study 
Wouters, Robbert M., Harm P. Slijper, Lisa Esteban Lopez, Steven E.R. 
Hovius, Ruud W. Selles, R.A.M. Blomme, and B.J.R. Sluijter et al. Archives 
Of Physical Medicine And Rehabilitation. 2020; 101 (3): 434-441. 
doi:10.1016/j.apmr.2019.08.485. 

 



  

Behandeling richten op: 
 

-> Vermindering van pijnklachten / stijfheid 

-> Onderhouden van de functie 
 

 
- Brace / spalk 

- Oefeningen 

- Leefregels / ergonomie 
- Farmacie 



 

-> DIP / PIP artrose          



 

 

-> Brace / spalk DIP PIP 

 

- Neopreen, comfortabel 

- Thermoplast / orficast, stevig 
- Handschoen, comfortabel 

- Silverspints, duurzaam 



-> Oefenen DIP / PIP 

 
- GEEN STRESSBAL GEBRUIKEN! 



-> Leefregels – ergonomie 
 
- www.hulpmiddelenwijzer.nl 

 
- Moet Ik Dit Nu Doen 
 

 

http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/


-> CMC I artrose 

 
- Duimbasis artrose / Rhizartrose / Huisvrouwenduim 

 

- Pijn radio-volair cmc I 
- Pijn bij bewegen, belasten mn 

pincetgreep 
- Ochtendstijfheid, toename 

klachten gedurende dag 
- Adductie metacarpale I 
- Evt zwelling 
- Zig-zag deformiteit 
- X-foto? 



 
 
Evaluation of Physical Examination Tests for Thumb Basal Joint Osteoarthritis Zina Model1 
, Andrew Y. Liu2 , Lana Kang1 , Scott W. Wolfe1 , Jayme C. Burket1 , and Steve K. Lee1 

DD M. de Quervain, CMC I artrose 



Functionele duimboog 

 



-> Z-deformiteit 

 
- Verkorting adductor 

pollicis 

- Volar beak ligament 
verzwakt 

- Verminderde functie 
APL en EPB 

- Hyperextensie mcp I 



-> Brace / spalk CMC I 

 
1. Kinesiotape 2. Neopreen 3. Spalken van thermoplast/orficast 4. Convectie braces    

5. Duurzame spalken 



-> Oefeningen CMC I artrose 

 
- Stimuleren functionele duimboog 

 

-www.fysioefeningen.nl 
 

- Masseren / rekken adductor pollicis 
- Flexie MCP I 

- M. Interosseus Dorsalis-1 

- Coordinate EPB / APL 
  St. jansdal 



-> Ergonomie CMC I 

 
- Handhaven functionele duimboog 

- www.hulpmiddelenwijzer.nl 

 
- Moet Ik Dit Nu Doen 

 
 

 

 
 

http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/


 

-> Handige links 
 

Patiëntenvoorlichting: 

- www.reumanederland.nl 
- www.hulpmiddelenwijzer.nl 

- www.bewegenzonderpijn.com 
 

Onderzoek en Richtlijnen: 

- www.nvr.nl 
 

Handtherapeuten: 
-   www.handweb.nl 

- www.handtherapie.com  

 

http://www.handweb.nl/
http://www.reumanederland.nl/
http://www.hulpmiddelenwijzer.nl/
http://www.bewegenzonderpijn.com/
http://www.nvr.nl/
http://www.handtherapie.com/


▸ Kliniek ≠ Rontgen 

▸ Slechts in 8%, positieve 

relatie tussen rontgen en 

klachten 
 



▸ 4 gewrichts oppervlaktes 

▸CMC1 

▸STT 

▸MC1/MC1 

▸ TT 

 

▸Bett’s view 



▸ “The delivery of good medical care to the 
base to the thumb is to do as much nothing 
as possible” 

▸ Only when there is no conservative option 
anymore, surgery can be considered.  

▸ During CMC 1 treatment the patient will hate 
you at least once, probably more. 

 





• Spalk/ handtherape 

• Injectie 

• Denervatie 

• Prothese 

• Artrodese 

 

• Doel is pijn verminderen niet altijd functie verbeteren 



 



























Gebruik deze dia om een afbeelding hebt in de 
verhouding van de presentatie (16 x 9 verhouding, 
breedlbeeld televisie, veel smartphones) 


