
Patiëntinformatie  
voor de behandeling van 
cubitaletunnelsyndroom.

Cubitaletunnel-
syndroom
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Vaak worden pijn bij de elleboog en/of 
gevoelloosheid en tintelingen in de ringvin-
ger en pink veroorzaakt door beknelling van 
de zenuw bij de elleboog. Deze aandoening 
wordt vaak cubitaletunnelsyndroom of ulna-
ris neuropathie genoemd. Het tintelen en 
gevoel van gevoelloosheid lijkt op het gevoel 
dat ontstaat als u uw ‘telefoonbotje’ stoot, 
aangezien in beide gevallen dezelfde zenuw 
wordt afgekneld.

Na carpaletunnelsyndroom is cubitaletunnel-
syndroom het vaakst voorkomende probleem 
van zenuwbeknelling in de bovenste ledematen.

Gevoelloosheid en 
tintelingen aan deze kant 
van uw hand kunnen erop 
wijzen dat u last hebt van 
cubitaletunnelsyndroom.

GEVOEL-
LOOSHEID

TINTELIN-
GEN

BRANDERIG 
GEVOEL

VERZWAKTE 
GRIP

Symptomen

Symptomen van cubitaletunnelsyndroom doen 
zich voornamelijk voor in de ringvinger en pink 

en stralen door tot aan de elleboog.

Deze informatie is geen vervanging 
voor professioneel medisch advies, een 
diagnose of behandeling. Tevens is 
deze informatie geen vervanging voor 
en geldt deze niet als specifiek medisch 
advies. 

Bespreek uw 
vragen of zorgen 
met uw arts.
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Nervus ulnaris (elleboogzenuw)

Fascia

Zwelling in de 
cubitale tunnel
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De nervus ulnaris zorgt voor het gevoel in de pink en ringvin-
ger. Ook is deze zenuw verantwoordelijk voor de beheersing 
van veel kleine spiertjes in de hele hand.

De nervus ulnaris bevindt zich tussen twee bottige uitsteeksels in 
de elleboog: de epicondylus mediali aan de binnenzijde van de 
elleboog en het olecranon aan de achterkant van de elleboog.

Tussen de twee bottige uitsteeksels bevindt zich een kanaal of 
tunnel (de cubitale tunnel) waar de nervus ulnaris doorheen 
loopt. Het dak van deze tunnel bestaat uit een laag fibreus 
weefsel in de arm dat ook wel fascia wordt genoemd. De 
zenuw kan bekneld raken wanneer hij door deze tunnel loopt, 
of er kan druk op komen te staan.

Oorzaken

WELKE OORZAKEN ZIJN ER?
Bij de meeste patiënten is de daadwerkelijke oorzaak van cubi-
taletunnelsyndroom niet helemaal duidelijk. De ontwikkeling 
van cubitaletunnelsyndroom hangt mogelijk samen met ver-
schillende medische aandoeningen en repetitieve handelingen.

OVERIGE MEDISCHE AANDOENINGEN
Diabetes, breuken, ontwrichtingen, artritis, 
tumoren en infectie bij de elleboog kunnen de 
kans op cubitaletunnelsyndroom vergroten. 

HERHAALD BUIGEN 
Herhaald buigen van de elleboog en terugkerend 
kleiner trauma kan ook worden geassocieerd met 
de ontwikkeling van cubitaletunnelsyndroom. 

HOE ONTSTAAT DIT?

CONSTANTE DRUK
Constante druk op de zenuw of uitzonderlijke 
mobiliteit van de zenuw kan ook hiermee 
worden geassocieerd.
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NIET-CHIRURGISCH
Voorafgaand aan chirurgie kunnen mogelijk niet-chirurgische 
behandelingen worden overwogen, zoals veranderingen in 
levensstijl, een spalk, ontstekingsremmende middelen en 
orale of geïnjecteerde steroïden.

CHIRURGISCH
Afhankelijk van de symptomen en ernst van de aandoening 
bij de patiënt, en indien niet-chirurgische behandelingen geen 
effect hebben, bestaat de volgende stap ter verlichting van de 
symptomen uit chirurgie. Het soort ingreep dat het meest 
wordt gebruikt om cubitaletunnelsyndroom te behandelen 
is decompressie van de nervus ulnaris (ook wel bekend als 
cubitaletunnelrelease).

Decompressie van de nervus ulnaris (cubitaletunnelrelease)

De belangrijkste twee chirurgische ingrepen voor 
decompressie van de nervus ulnaris zijn: open chirurgie 
en endoscopische chirurgie. Hoewel deze beide ingrepen 
voor decompressie dezelfde succespercentages hebben, heeft 
endoscopische chirurgie enkele voordelen die de patiënt kan 
overwegen voordat hij/zij een chirurgische ingreep ondergaat.

Behandelingen

ENDOSCOPISCHE 
CHIRURGIE
• Kleine incisie van 2-3 cm

• Minder postoperatieve pijn

• Kortere hersteltijd

OPEN CHIRURGIE
• Grote incisie van 10-14 cm

• Groot postoperatief 
litteken

• Lange hersteltijd
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ENDOSCOPISCHE CHIRURGIE
Het uitgangspunt van deze minimaal invasieve procedure is 
het tot een minimum beperken van postoperatieve pijn door 
een lange incisie als gevolg van open chirurgie langs de onder-
arm te vermijden.

Endoscopische chirurgie is zeer doeltreffend en wordt al meer 
dan 20 jaar toegepast. Het leidt tot minder postoperatieve 
pijn en tot een minimaal litteken, en stelt patiënten in staat 
om over het algemeen binnen korte tijd weer bepaalde 
normale activiteiten te hervatten.1 

Bij endoscopische chirurgie:

Er wordt een kleine incisie (met een lengte van 2-3 cm) 
gemaakt tussen de epicondylus mediali en het olecra-
non (de twee botten in de elleboog).

Vervolgens kan de chirurg een kleine camera inbrengen 
die is gemonteerd op een chirurgisch snij-instrument, de 
zogenaamde SmartRelease®. Met dit instrument kan de 
chirurg met een videomonitor in de cubitale tunnel kijken.

Vervolgens kan de chirurg dan de fascia (het fibreuze 
weefsel aan het dak van de cubitale tunnel) nauwkeurig 
doorsnijden om de druk op de zenuw te verlichten zonder 
daarbij de nervus ulnaris te beschadigen, met gebruik 
van het intrekbare mesje in het SmartRelease®-systeem.

Zodra genoeg fascia is vrijgemaakt, wordt het mesje 
ingetrokken en het instrument verwijderd. De incisie 
wordt vervolgens gehecht en verbonden.
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Bij open chirurgie:

Er wordt een incisie gemaakt tussen de epicondylus  
mediali en het olecranon (de twee botten in de  
elleboog). Deze incisie loopt ongeveer 6 cm naar  
beneden (distaal) en 6 cm omhoog (proximaal).

De chirurg lokaliseert eerst de nervus ulnaris om te 
voorkomen dat deze onbedoeld wordt doorgesneden, 
en begint vervolgens de fascia in te snijden om de druk 
op of het afknellen van de zenuw te verminderen.

Zodra de fascia in zowel de proximale als distale  
richting is vrijgemaakt, sluit de chirurg de incisie  
met hechtingen en verband, of verbindt de arm.

Deze methode is weliswaar doeltreffend, maar ook zeer 
invasief, waarbij de patiënt mogelijk een groot litteken 
overhoudt en moet rekenen op een lange hersteltijd.

OPEN CHIRURGIE
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Vraag het uw arts
Als u moet worden behandeld voor 
cubitaletunnelsyndroom zal uw arts u helpen met het 
nemen van een geïnformeerde beslissing door zowel 
de opties als de risico’s en de contra-indicaties van een 
behandeling met u te bespreken.
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LIT-CUBITAL-PATIENT REV A

Deze informatie is niet bedoeld als vervanging voor medisch advies. 

Deze informatie is bedoeld om u meer inzicht te geven in carpale- of 
cubitaletunnelsyndroom en de hiermee samenhangende ingrepen. 
Alleen uw arts kan een diagnose stellen en vaststellen voor welke 
behandeling en behandelingsopties u in aanmerking komt. Om 
volledige informatie en antwoord op uw specifieke vragen te krijgen, 
kunt u het beste uw arts raadplegen. 

MicroAire Surgical Instruments biedt geen enkele garantie of waarborg 
ten aanzien van de haalbaarheid van een behandelresultaat of uw 
geschiktheid als kandidaat voor een behandeling met SmartRelease®.

www.myhandnumbness.com
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