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Carpaletunnelsyndroom is een medische 
aandoening die leidt tot gevoelloosheid, 
pijn en ongemak in de hand; naar schatting 
heeft wereldwijd 75 miljoen mensen last van 
deze aandoening. 

Behandelingen van het 
carpaletunnelsyndroom zijn over het 
algemeen succesvol, maar vroege diagnose 
is belangrijk. Als u vermoedt dat u 
carpaletunnelsyndroom hebt, neem dan 
voor behandeling contact op met uw arts.

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

GEVOEL-
LOOSHEID

TINTELIN-
GEN

BRANDERIG 
GEVOEL

VERZWAKTE 
GRIP

Symptomen

Symptomen van carpaletunnelsyndroom doen zich 
vooral voor in de duim, wijsvinger en middelvinger 

en kunnen doorstralen tot aan uw schouder. Vaak 
verergeren deze symptomen ‘s nachts.

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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Mediane zenuw
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In het midden van de pols bevindt zich een ruimte die de carpale 
tunnel wordt genoemd, waar een belangrijke zenuw (de mediane 
zenuw) en negen pezen van de onderarm naar de hand lopen. 
Het dak van deze tunnel wordt gevormd door een sterk ligament 
dat het transversale carpale ligament wordt genoemd.

Bij een zwelling in de carpale tunnel komt er druk te staan op 
de mediane zenuw, die voor een groot deel verantwoordelijk 
is voor het gevoel en de beweging van vingers en duim. 
Wanneer de druk zo groot wordt dat de mediane zenuw wordt 
samengedrukt, kan carpaletunnelsyndroom optreden.

Oorzaken

WELKE OORZAKEN ZIJN ER?

OVERIGE MEDISCHE AANDOENINGEN
Zwelling in de carpale tunnel kan worden 
veroorzaakt door erfelijkheid, diabetes, 
problemen met de schildklier, fracturen of artritis.

VLOEISTOFRETENTIE 
Zwangerschapsoedeem kan leiden tot symptomen 
van carpaletunnelsyndroom, maar deze symptomen 
verdwijnen normaal gesproken na de bevalling.

REPETITIEVE HANDBEWEGINGEN 
Repetitieve handbewegingen en handelingen 
zoals grijpen, knijpen of klemmen, kunnen de 
symptomen versterken, maar voor de meeste 
mensen is de werkelijke oorzaak niet duidelijk.

HOE ONTSTAAT DIT?
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NIET-CHIRURGISCH
Niet-chirurgische behandelingen zijn o.a. gedragswijzi-
gingen zoals het verminderen of weglaten van repetitieve 
handbewegingen, het ‘s nachts dragen van polsspalken of het 
gebruik van ontstekingsremmende medicatie, zowel oraal als 
geïnjecteerd in de carpale tunnel.

CHIRURGISCH
Er zijn verschillende chirurgische behandelingen, maar de 
twee meest gebruikelijke zijn open chirurgie en endosco-
pische chirurgie. Beide procedures hebben als doel het 
verlichten van de druk op de mediane zenuw door het opera-
tief doorsnijden van het transversale ligament, waardoor de 
carpale tunnel wordt vergroot om meer ruimte te maken voor 
de zenuw. Beide procedures zijn doeltreffend, maar endosco-
pische chirurgie leidt tot snellere hersteltijden, minder 
postoperatieve pijn en een kleiner, minder zichtbaar litteken.1 

Behandelingen

ENDOSCOPISCHE 
CHIRURGIE
• Kleine incisie van 1-2 cm

• Minder postoperatieve pijn

• Kortere hersteltijd

OPEN CHIRURGIE
• Grote incisie van 4-6 cm

• Groot postoperatief litteken

• Langere 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 open incisie vanaf de pols naar de handpalm 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 dat wegvalt in een polsplooi, 
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 gemaakt in de plooi 
van de pols, waarbij de chirurg een kleine camera 
inbrengt die is gemonteerd op een chirurgisch in-
strument, de zogenaamde SmartRelease®. Met dit 
instrument kan de chirurg met een videomonitor 
in de carpale tunnel kijken. 

De chirurg snijdt vervolgens het ligament nauw-
keurig door met een mesje dat kan worden terug-
getrokken in de SmartRelease®, zonder dat hierbij 
de volledige handpalm moet worden geopend.

Nadat het ligament volledig is vrijgemaakt, wordt 
het mesje ingetrokken, het instrument verwijderd 
en de kleine incisie gehecht en verbonden.

1

2

3

Bij open chirurgie:

Er wordt er door de huidlagen, en het vet- en 
bindweefsel een incisie gemaakt vanaf de plooi  
van de pols naar het midden van de handpalm. 

Als het transversale ligament eenmaal vrij ligt, 
snijdt de chirurg het ligament met een mesje  
door om de druk op de zenuw weg te nemen. 

De chirurg sluit vervolgens de incisie met  
hechtingen en brengt een verband aan om de hand.

Deze procedure is effectief, maar is voor sommige 
patiënten mogelijk niet de beste optie, omdat het een 
litteken van de pols naar het midden van de handpalm 
achterlaat. Herstel en rehabilitatie kunnen enkele weken 
duren als gevolg van postoperatieve pijn, het diepe 
insnijden van de hand en een langere incisie.

OPEN CHIRURGIE
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Vraag het uw arts
Als u moet worden behandeld voor 
carpaletunnelsyndroom 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-ECTR-PATIENT REV A

SmartRelease® is een handelsmerk van MicroAire Surgical Instruments, LLC. 
©2020 Alle rechten voorbehouden. 

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


