
Carpaal Tunnel 
Syndroom

Het carpale tunnel syndroom ontstaat doordat een zenuw (nervus medianus) ter plaatse van de
pols bekneld raakt. Deze zenuw verloopt van de onderarm naar de handpalm via een tunnel die
wordt gevormd door de handwortelbeentjes en een stevig peesblad  tussen pink- en duimmuis
aan het begin van de aan de handpalm. Door die tunnel lopen ook de buigpezen van de vingers
en  de  zenuw die  de  zachtste  structuur  is  en  daardoor  het  meeste  gevoelig  voor  druk.  De
beknelling van de zenuw ontstaat door zwelling van het bindweefsel, waardoor de druk in de
tunnel toeneemt.

Klachten: de klachten van het carpale tunnel syndroom zijn over het algemeen vrij karakteristiek,
ze bestaan vaak uit een doof en tintelend gevoel aan de binnenkant van de hand, die uitstraalt
naar de eerste drie vingers van de hand. Dit zijn precies de vingers die door de beknelde zenuw
verzorgd worden. Soms wordt door patiënten ook pijn in de bovenarm en de schouder ervaren.
Tevens kan er ook een gevoel aanwezig zijn alsof de hand opgezwollen is. Nachtelijke klachten
komen zeer veel voor. Patiënten geven aan dat ze er wakker van worden en dan met de hand
bewegingen moeten maken om de klachten te laten verdwijnen. Soms kan het carpale tunnel
syndroom zich voordoen in beide handen. Indien het carpale tunnel syndroom al langere tijd
bestaat, dan kan er soms sprake zijn van krachtsverlies in de vingers.

Oorzaak: het carpale tunnel syndroom wordt dus veroorzaakt door beknelling van de middelste
handzenuw ten gevolge van zwelling van de omliggende spierpezen in de hand. Dit kan het
gevolg  zijn  van veelvuldige  en herhaaldelijke bewegingen van de hand.  Ook zwangerschap,
overgewicht en suikerziekte zijn bekende risicofactoren voor het ontwikkelen van het  carpale
tunnel syndroom. Ook kunnen de klachten aan het begin van de overgang optreden.
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Aanvullend  Onderzoek:  op  grond  van  het  klachtenpatroon  kan  de  diagnose  vaak  worden
vermoed. Indien bij lokale druk op de zenuw de klachten toenemen of zich voordoen, wordt het al
waarschijnlijker.  Om zeker  te  weten of  er  sprake is  van het  carpale tunnelsyndroom,  is  een



spierzenuwonderzoek nodig. Dit onderzoek noemt men een EMG (Electro-Myo Grafie). Hierbij
worden de handzenuwen met stroomstootjes doorgemeten. 

Behandeling: bij lichte klachten kan  aanpassing van de activiteiten van de betreffende hand
vaak genoeg zijn om deze te laten verdwijnen. Indien alleen nachtelijke klachten op de voorgrond
staan, kan tijdelijk een zogenaamde “nachtspalk” om de hand worden gebruikt. Met name CTS
klachten  die  tijdens  de  zwangerschap  ontstaan,  en  vaak  spontaan  na  de  zwangerschap
verdwijnen, kunnen op deze manier vaak afdoende worden behandeld. Indien een onderliggende
ziekte (bijvoorbeeld suikerziekte) bij u is vastgesteld, dan moet deze zo goed mogelijk worden
behandeld. Een andere mogelijkheid is het geven van een injectie met corticosteroïden die de
lokale zwelling van de pezen ter hoogte van de carpale tunnel doet verdwijnen. Veel patiënten
zullen hierdoor klachtenvrij worden. Indien deze behandeling de klachten niet verhelpt dan is de
volgende stap een operatie waarbij het peesblad wordt gekliefd om de zenuw meer ruimte te
geven. 

Voor de operatie: de dag van de operatie regelt U vervoer naar de kliniek en weer naar huis. U
mag  niet  zelf  naar  huis  rijden  of  fietsen  na  de  operatie.  -  Gebruikt  u  bloedverdunnende
medicijnen?  Vertel  dit  altijd  aan  uw  plastisch  chirurg.  Vraag  aan  uw  arts  van  wie  u  de
bloedverdunnende  medicijnen  krijgt  of  u  tijdelijk  mag  stoppen  met  deze  medicijnen.  Uw
voorschrijvend arts vertelt u dan hoeveel dagen u voor de operatie met de bloedverdunnende
medicijnen moet of kunt stoppen. - Heeft u de dag voor de operatie koorts of griep, belt u dan
met de kliniek.  Uw arts  beslist  of  de operatie  kan doorgaan of  uitgesteld  wordt.  Drink geen
alcohol 1 dag voor de operatie. - Gebruik van alcohol geeft kans op nabloeden van de wond.

Wat gebeurt er tijdens de operatie? De operatie is erop gericht de druk op de zenuw weg te
nemen. De operatie duurt ongeveer twintig minuten en wordt over het algemeen verricht onder
regionale verdoving waarbij alleen de arm gevoelloos is. 

1.  Lokale  verdoving  en  drukverband:
Incisie  wordt  afgetekend  verdooft  en  de
hand  en  onderarm  gepoetst, de
bloedleegte  band  wordt  aangesloten  en
opgeblaze open.

2. De huid en carpale tunnel zijn open: Nadat
er getest is of de plek inderdaad gevoelloos is
geworden, wordt de huid open gesneden en de
dwarse polsband (=carpale  tunnel)  geknipt,  de
zenuw is nu vrij!

3. Hechtingen na 2 weken eruit: De huid wordt
weer dicht gehecht, u krijgt een drukverband en
een mitella voor 2 dagen. Daarna mag de hand
nat worden, maar niet weken.
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Na de operatie 



Het is verstandig dat u de eerste dag(en) de arm in een draagdoek houdt. 24 uur na de ingreep
bellen wij u thuis op om te controleren of alles goed gaat met u. Het drukverband dat na de
operatie is aangelegd kan na enkele dagen worden verwijderd. Ook kunt u al snel beginnen met
oefeningen van de vingers. In het begin gaat dit wat moeizaam maar na enkele dagen gaat dat al
veel beter. Het litteken aan de pols blijft vaak langer gevoelig, met name bij druk ter plaatse,
zoals bij het steunen op de pols. De klachten, die u tevoren had, zijn na de operatie heel vaak
meteen verdwenen. De hechtingen kunnen na zeven tot tien dagen worden verwijderd. U moet
erop rekenen dat u lange tijd veel minder kracht in uw duim zult hebben.  

Complicaties en Risico’s 

Zoals  bij  alle  ingrepen  kunnen  ook  bij  een  carpaletunnelsyndroom  operatie  onverwachte
complicaties  optreden.  Deze  komen  evenwel  zelden  voor.  Zij  bestaan  uit  nabloedingen  en
infecties. Soms kan een klein zenuwtakje dat naar een aantal spiertjes in de duimmuis loopt
beschadigd raken doordat het in het operatiegebied van de nervus medianus aftakt. Meestal leidt
dit niet tot merkbare verschijnselen maar soms kunnen de duimbewegingen wat gestoord zijn. In
zeldzame gevallen blijkt de operatie niet afdoende te zijn en moet opnieuw worden geopereerd.
Een ernstige, maar gelukkig zeer zeldzame complicatie die na een operatie kan optreden en die
tevoren niet goed te voorzien is, is de zogenaamde dystrofie van de hand. Er treedt dan zwelling
op van de gehele hand, die ook pijnlijk wordt, vooral bij bewegen, terwijl de kleur varieert van
rood bij warmte tot bleekwit en blauw bij koude. Het is van belang dat U bij het optreden van
dergelijke verschijnselen zo spoedig mogelijk Uw arts raadpleegt, zodat deze maatregelen kan
nemen

Krijg meer informatie at:: www.dokterkarim.nl/behandeling/carpaal-tunnel-syndroom-cts/
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