
Ganglion van  
hand of pols
PLASTISCHE CHIRURGIE
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Een ganglion wordt ook wel een synoviale cyste, mucoide 
cyste of slijmcyste genoemd.

Wat is het?
Een ganglion is een goedaardige zwelling die meestal op de bovenkant van de pols 
ontstaat, soms aan de onderkant, maar ook in kleinere vorm in de vingers kan 
voorkomen (buigpeesganglion en mucoide cyste). De zwelling bestaat uit een met 
gewrichtsvocht of peesschedevocht gevulde holte. Deze ‘tumoren’ komen heel veel 
voor in de hand/pols en zijn volkomen onschuldig.

Klachten
Meestal veroorzaakt een ganglion geen of nauwelijks klachten. Wanneer ze met 
activiteit of onderliggende slijtage van een gewricht samenhangen of wanneer ze 
onder het polskapsel gelegen zijn, kunnen ze pijnlijk zijn. Soms zijn ze hinderlijk 
bij grijpen (buigpeesganglion). Een mucoide cyste, gelegen aan de basis van de 
vingernagel kan spontaan open barsten en dan ontstekingsverschijnselen vertonen. 

Oorzaak
Er kan een samenhang zijn met overmatig slappe banden in de pols/hand, 
zogenaamde hyperlaxiteit en er is dan sprake van een relatieve overbelasting. Ook 
kan onderliggende gewrichtsslijtage een oorzaak zijn, zoals typisch bij de mucoide 
cyste aan de nagelzijde van de vingertop. Veelal is er echter geen duidelijke oorzaak 
aan te wijzen. 
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Dag van de operatie
•  De operatie is poliklinisch. U kunt na de ingreep snel weer naar huis.
• U mag gewoon eten en drinken voorafgaand aan de operatie.
•  Draag geen sieraden aan hand en pols op de dag van de operatie.
• Neem iemand mee die u naar de kliniek kan brengen en halen op  
 de dag van de ingreep.

Wondgebied
Het wondgebied kan na de operatie nog nabloeden. Probeer dan eerst zelf het 
bloeden te stoppen door een half uur rustig en met constante druk op het verband 
te drukken. Als het bloeden niet stopt of wanneer u klachten of zorgen heeft na de 
operatie, neem dan contact op met de Friesland Kliniek (tijdens kantooruren) of met 
de dienstdoende arts van de plastische chirurgie van het MCL (’s avonds en in het 
weekend, via het algemene nummer van het MCL). Voor telefoonnummers: zie op 
de achterkant van deze folder.

Hoe verloopt de operatie?
Soms wordt een röntgenfoto gemaakt om onderliggende gewrichtsslijtage 
te beoordelen. Behandeling is zeker niet altijd nodig als u geen klachten 
heeft. Wanneer er wel klachten zijn er verschillende opties. De arts 
kan het ganglion gewoon leegzuigen, waarbij een heldere, stroperige 
vloeistof verwijderd wordt. Na deze eenvoudige procedure is het ganglion 
weliswaar niet meer zichtbaar, maar de kans dat het snel weer ontstaat, 
is groot. Een ouderwetse methode, maar wel beter dan leegzuigen, is 
het kapot drukken (crushen) van het ganglion of op diverse plaatsen 
‘doorprikken’ van het ganglion. De grootste kans op een definitief 
resultaat is een operatie waarbij het ganglion zo compleet mogelijk 
wordt verwijderd. Eventuele onderliggende gewrichtsafwijkingen kunnen 
eventueel tegelijkertijd behandeld worden. Vaak kan deze operatie 
geschieden onder plaatselijke verdoving. Bij een groter ganglion of 
wanneer er bijkomende problemen kan het zijn dat u wordt verwezen 
naar het ziekenhuis voor een (kijk)operatie. 

Voorbereiding op de operatie
Staat u onder controle bij de trombosedienst? Of gebruikt u middelen die het bloed 
verdunnen zoals Marcoumar, Sintrom, acenocoumarol, Aspirine, Ascal 80/38, DOAC 
of clopidogrel? Dan kan het noodzakelijk zijn dat u tijdelijk stopt met het gebruik 
van deze bloedverdunners. Heeft de plastisch chirurg dit niet met u besproken? 
Neem dan contact op met (de assistente van) uw plastisch chirurg om dit alsnog te 
bespreken. Roken vergroot de kans op problemen met de wondgenezing aanzienlijk. 
De arts raadt u daarom dringend aan om vanaf acht weken voor de operatie te 
stoppen met roken en dit vol te houden tot acht weken na de operatie. 

Voor deze ingreep is het soms wenselijk dat u een langwerkende verdoving of 
narcose krijgt, of dat u een dag opgenomen moet worden. In dat geval wordt u 
verwezen naar het Medisch Centrum Leeuwarden.  



6 | Ganglion van hand of pols  Ganglion van hand of pols   |   7

Het is belangrijk om de hand goed te bewegen. Probeert u een vuist te maken en de 
vingers te strekken. Bij vertrek uit de kliniek krijgt u de datum en tijd van de eerste 
controleafspraak mee. Tijdens deze afspraak verwijdert de polikliniekassistente 
eventueel de hechtingen. Zo nodig zal de arts de wond beoordelen. De assistente 
vertelt u op welke manier u de hand weer voorzichtig kunt gaan gebruiken. De 
tweede afspraak is meestal zes weken na de operatie bij de arts.

Te verwachten resultaat
Meestal verloopt het herstel voorspoedig. Het operatiegebied kan een periode wat 
hard en stijf aanvoelen. Soms kan het ganglion terugkomen. Na de operatie blijft 
er meestal een litteken zichtbaar. Voor een optimale genezing dient u het litteken 
tegen de zon te beschermen. De littekenuitrijping duurt ongeveer anderhalf tot twee 
jaar. 

Complicaties
Bij iedere operatie is er een kleine kans op nabloeding en infectie. Er zijn 
complicaties die zelden voorkomen, zoals is een zenuwbeschadiging of dat de 
hand abnormaal reageert, als het ware van slag raakt. De hand wordt dan wat 
zweterig, pijnlijk en gezwollen. Een dergelijke ontregeling verdwijnt meestal na 
enkele maanden. In een ernstig geval kan het leiden tot een complex regionaal 
pijnsyndroom, ook wel CRPS genoemd (voorheen dystrofie). In sommige gevallen 
blijft de hand gering tot ernstig stijf aanvoelen.

Vergoeding van de kosten
De operatie wordt op dit moment vergoed door uw ziektekostenverzekeraar.  
Deze kan mogelijk wel kosten in rekening brengen in verband met uw eigen risico.

Na de operatie
De plastisch chirurg overlegt met u wanneer u weer bloedverdunners of aspirine 
kunt gaan gebruiken. Na de operatie kunt u snel naar huis. Het is niet verstandig 
om zelf naar huis te rijden. Soms is de verdoving pas na uren uitgewerkt. Over het 
algemeen is de hand niet erg pijnlijk en kunt u zo nodig paracetamol gebruiken, 
maximaal 8 tabletten van 500 mg per dag. Indien de verdoving nog werkzaam is als 
u gaat slapen, is het verstandig alvast een pijnstiller in te nemen. De eerste dagen 
is het verstandig om de hand hoog te houden. Dit verlicht de pijn en bevordert 
genezing van de wond. 

Zodra de arm niet meer verdoofd is, kunt u de draagdoek of sling het beste af 
laten om verstijving van de schouder te voorkomen. Het is belangrijk om uw 
vingers regelmatig te bewegen voor zover het verband dit toelaat. De arts zal met u 
bespreken wanneer u het verband mag verwijderen. Als het verband aan de wond 
vastzit, kunt u deze losweken onder de kraan. Vanaf dat moment mag u de handen 
wassen en douchen. Langdurig weken of contact met verontreinigd water wordt 
afgeraden. 



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


