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Uw specialist heeft bij u het carpale-tunnelsyndroom (CTS) 
geconstateerd. In deze brochure vindt u informatie over de 
oorzaak, de mogelijke behandelingen en de gang van zaken 
rond de operatie.
 
Heeft u naar aanleiding van de brochure nog vragen?  
Dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts of aan de kliniekassistente. 

Wat is het carpale-tunnelsyndroom?
Het is een storing in de functie van de medianus-zenuw (nervus medianus) in de 
pols. CTS komt vaak voor. De oorzaak is een beknelling van deze zenuw ter hoogte 
van de pols in de carpale tunnel. De storing van de functie van de zenuw kan 
variëren van licht tot ernstig. Meestal is er geen specifiek onderliggende oorzaak. 
Mensen met suikerziekte, reumatische aandoeningen of een traag werkende 
schildklier zouden meer kans hebben op een CTS. Vrouwen hebben vaker CTS 
dan mannen. Verder worden zich herhalende handbewegingen (bijvoorbeeld bij 
computerwerk) in verband gebracht met CTS.

Wat zijn de verschijnselen en de klachten?
De klachten bestaan uit tintelingen, pijn en gevoelloosheid in de hand en de vingers 
(duim, wijsvinger, middelvinger en ringvinger). Bovendien kan krachtsverlies 
optreden. Veelal treden de klachten op tijdens de slaap of ‘s ochtends vroeg. 
Regelmatig zijn er klachten in beide handen. De diagnose is gebaseerd op het 
typische verhaal van de patiënt en een onderzoek naar handfuncties. De diagnose 
wordt vaak bevestigd door middel van een zenuwgeleidingsonderzoek (EMG) en/of 
een zenuwechografie. 

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Injectie
Als de klachten niet al te ernstig zijn, kan een injectie in de carpale tunnel 
worden gegeven. De vloeistof die wordt ingespoten is een combinatie van een 
verdovingsmiddel met een cortisonpreparaat, een zogenaamde ontstekingsremmer. 
Vaak komen de klachten na verloop van tijd weer terug.
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Periode na de operatie

Eerste controle
Na ongeveer 10 – 14 dagen na de operatie komt u weer naar de polikliniek. De 
assistente verwijdert dan de hechtingen. U kunt eventueel ook de hechtingen laten 
verwijderen bij de huisarts.

Littekens
U moet er rekening mee houden dat het litteken nog enkele weken gevoelig kan zijn 
bij stevig grijpen. Het litteken heeft drie maanden nodig om soepel te worden.

Hoe verloopt de operatie?
Deze operatie vindt plaats onder lokale verdoving. Dit kan via één of 
meerdere prikken gedaan worden. Deze kunnen gevoelig zijn. U krijgt 
steriele doeken over u heen. 

Operatie
Meestal wordt een kleine operatie voorgesteld. Dit gebeurt op de poliklinische
operatiekamer onder plaatselijke verdoving. De operatie duurt ongeveer 15 
minuten. Via een snede in de handpalm wordt de carpale tunnel geopend 
Hierdoor ontstaat meer ruimte voor de zenuw in de pols. De huid wordt met 
hechtingen gesloten. U krijgt een verband voor 2 dagen.
 

Voorbereiding op de operatie
•  Gebruikt u bloedverdunnende medicijnen? Geef aan welke en waarvoor bij de
 behandelend arts, voordat de afspraak voor de ingreep wordt gemaakt.
• Verwijder voor de operatie ringen of andere sieraden van de te opereren hand.  
 De hand moet schoon zijn en de nagels kort geknipt.  

Na de operatie
Na de operatie gaat u meteen naar huis. Het is niet verstandig om met een hand 
in het verband zelf auto te rijden. Een dag na de operatie mag u het verband 
verwijderen. U mag dan weer gewoon douchen en de handen wassen. Zeker als 
u zich in een niet schone omgeving bevindt of huisdieren heeft, let dan op het 
schoonhouden van uw handen en dus de wond. 

Het is beter om de eerste week de hand niet te weken in water (zoals bij afwassen 
of zwemmen). Meestal doet de hand niet veel pijn. Heeft u er toch last van, dan 
kunt u paracetamol nemen. Het is verstandig de hand de eerste paar dagen hoog 
te houden. Probeer wel regelmatig te bewegen. Over het algemeen kunt u de hand 
direct weer gebruiken bij lichte werkzaamheden. 
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7. Houd de pols recht en  
 strek de vingers schuin
 omhoog, waarbij u de 
 duim tegenover de  
 wijsvinger brengt, alsof  
 u een boek vasthoudt,  
 houd 5 tellen vast.

Risico’s en complicaties
Bij iedere operatie is er een kleine kans op nabloeding of wondinfectie en kan de 
wond (een beetje) open gaan. Een zenuwletsel komt zelden voor. Een enkele keer 
gaan de klachten niet over na de operatie, omdat de zenuw door de beknelling 
beschadigd is en niet meer kan genezen. Soms komen de klachten van CTS 
geleidelijk aan weer terug. Bij een operatie aan de hand bestaat een klein risico dat 
de hand abnormaal reageert, als het ware van slag raakt. De hand wordt dan wat 
zweterig, pijnlijk en gezwollen. De behandeling bestaat uit rust met daarbij soms 
een gerichte begeleiding van een handtherapeut om de hand soepel te houden. 
Meestal verdwijnen in de loop van maanden deze klachten. In sommige gevallen 
blijft de hand iets tot erg stijf aanvoelen. Heeft u bovenstaande klachten? Neem dan 
contact op met de Friesland Kliniek (tijdens kantooruren) of bij acute klachten met 
de dienstdoende plastisch chirurg van het MCL (’s avonds en in het weekend, via het 
algemene nummer van het MCL). Voor telefoonnummers: zie achterzijde folder.

Oefeningen
Hieronder staan oefeningen die u kunt doen na een operatie van CTS.
Doe alle oefeningen zonder kracht, ongeveer 5 keer per dag.
 

1. Strek de vingers vanuit  
 een rechte pols en  
 houd 5 tellen vast; 

2. Buig de hand rustig een  
 stukje naar voren,  
 houd 5 tellen vast;
 

3. Strek de hand rustig een  
 stukje naar achter,
 houd 5 tellen vast;
 

4. Buig de vingertoppen met 
 een rechte hand en pols, 
 houd 5 tellen vast;

5. Buig de vingertoppen  
 in de hand en maak  
 rustig een vuist,  
 houd 5 tellen vast;

6. Maak een dakje en  
 houd 5 tellen vast;
 



De kosten
Uw zorgverzekeraar vergoedt de kosten van de operatie.

Tot slot
Deze brochure is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw plastisch chirurg.  
Een dergelijke beschrijving kan echter nooit voor iedere individuele situatie volledig 
zijn en u mag uit het bovenstaande dan ook geen garantie ontlenen betreffende de 
resultaten.

Friesland Kliniek
Tesselschadestraat 8
8913 HB Leeuwarden

Plastische en esthetische chirurgie is geen exacte wetenschap. 
Complicaties kunnen altijd optreden, ook al besteden wij veel zorg aan de 
uitvoering van de behandeling.  
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch 
chirurg deze tijdens het spreekuur graag met u doornemen. Het kan 
handig zijn vragen van tevoren op papier te zetten. 

058 - 585 37 16 (van 8.00-16.30 uur)
058 - 286 66 66 (na 16.30 uur en in het weekend)
info@frieslandkliniek.nl


