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PLASTISCHE CHIRURGIE
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Uw specialist heeft bij u een trigger finger 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 een trigger finger?
Een trigger finger wordt ook wel hokkende of haperende vinger genoemd.  
De buigpezen van de vingers lopen door een koker. Dit wordt de peesschede 
genoemd. Deze peesschede zorgt ervoor dat de pees soepel beweegt en mooi 
langs het bot blijft lopen. Bijeen trigger finger is de buigpees van een van de vingers 
verdikt. Hierdoor glijdt deze niet meer soepel door de peesschede.. Op een gegeven 
moment kan de pees zelfs vastlopen. De vinger moet worden geholpen zich te 
strekken of volledig te buigen. De oorzaak is meestal niet duidelijk. Het is een 
onschuldige, maar lastige aandoening.
 

Wat zijn de verschijnselen en klachten?
Eerst is er sprake van pijn of irritatie bij het buigen van de vinger. Vooral bij objecten
vastpakken. Als de verdikking van de pees toeneemt, verergert de pijn. Zo ontstaat 
de situatie dat de vinger niet meer op eigen kracht kan worden gestrekt. U voelt dan 
bij het strekken een klik. Deze klik kan pijnlijk zijn.. De arts stelt de diagnose aan de 
hand van lichamelijk onderzoek. Er zijn geen aanvullende onderzoeken nodig.

Een triggerfinger komt vaak voor samen met carpale-tunnelsyndroom. Indien 
u naast een pijnlijke vinger ook last heeft van dove/tintelende vingers, is het 
verstandig dit aan te geven tijdens het gesprek met uw plastisch chirurg.
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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.
• Verwijdert u voor de operatie ringen of andere sieraden van de te opereren hand. 
• Maak uw handen goed schoon, met name goed onder de nagels. Liefst zijn de   
 nagels kort geknipt.  

Periode na de operatie

Eerste controle
Ongeveer 10 – 14 dagen na de operatie komt u weer naar de kliniek. De assistente 
verwijdert dan de hechtingen. U kunt eventueel ook de hechtingen laten verwijderen 
bij de huisarts. Dan krijgt u een telefonische vervolgafspraak.
U moet er rekening mee houden dat het litteken nog enkele weken pijnlijk kan  
zijn bij kracht zetten. Het litteken heeft ongeveer drie maanden nodig om soepel  
te worden.

De operatie
Deze operatie vindt plaats onder plaatselijke verdoving. Meestal zijn 
hiervoor meerdere prikken nodig. Deze kunnen gevoelig zijn. De 
operatieplek wordt afgedekt met steriele doeken. Nadat de verdoving 
is ingewerkt, begint de plastisch chirurg met de ingreep. Na de operatie 
mag u meteen naar huis. Het is niet verstandig om met een hand in het 
verband zelf auto te rijden, daarom vragen we u om vervoer naar huis te 
verzorgen. Twee dagen na de operatie mag u het verband verwijderen. 
U mag dan weer gewoon douchen en de handen wassen. Wanneer uw 
omgeving niet schoon is of wanneer u huisdieren heeft, let dan extra 
goed op het schoonhouden van uw handen en de wond. Het is beter 
om de eerste week de hand niet te weken in water (zoals bij afwassen of 
zwemmen). Meestal is het operatiegebied de eerste dagen pijnlijk U kunt 
paracetamol nemen  om de pijn te verlichtenHet is verstandig de hand de 
eerste paar dagen hoog te houden. Het is heel belangrijk om direct na de 
operatie te starten met het regelmatig bewegen van de vingers.  
Wanneer u de hand lang niet beweegt, kunnen de vingers stijf en pijnlijk 
worden. Over het algemeen kunt u de hand direct weer gebruiken bij 
lichte werkzaamheden.

Wat zijn de behandelingsmogelijkheden?

Injectie
Als de hapering niet al te ernstig is, wordt een injectie in de peesschede gegeven. De
vloeistof die wordt ingespoten is een combinatie van een verdovingsmiddel met een
cortisonpreparaat, een zogenaamde ontstekingsremmer. Er is een reële kans dat de
klachten weer terug komen.

Operatie
Vaak wordt een kleine operatie voorgesteld. Dit gebeurt op de poliklinische
operatiekamer onder plaatselijke verdoving. De operatie duurt ongeveer 15 
minuten. Via een kleine snede wordt een specifieke plek in de peesschede geopend.
Hierdoor ontstaat weer ruimte voor de verdikte pees. De huid wordt met hechtingen
gesloten. U krijgt een verband voor 2 dagen.
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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 infectie. Een zenuwletsel 
komt zelden voor. Heel af en toe komende de klachten van triggering geleidelijk 
aan weer terug. Bij een operatie aan de hand bestaat een klein risico dat de hand 
abnormaal reageert. De hand kan dan zweterig, pijnlijk en gezwollen worden. 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 onderaan deze 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;
 



Vergoeding van 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


