Adviezen na een
operatie aan de pols
Carpaal Tunnel
Syndroom (CTS)

U bent geopereerd aan uw pols vanwege het Carpaal Tunnel
Syndroom (CTS). In deze folder vindt u informatie en adviezen
die belangrijk zijn voor een goed herstel.

Adviezen voor thuis
Pijn na de ingreep
U kunt na de operatie pijn hebben. U mag hiertegen als dat nodig is een
pijnstillend middel gebruiken. U kunt twee tabletten paracetamol van
500 mg innemen. Dit mag niet meer dan vier maal per dag.
Verband
U heeft verband om uw hand en pols. Het verband mag na 72 uur worden
verwijderd. Het is belangrijk dat dit verband droog blijft. Als u het verband
goed droog houdt, kunt u gewoon douchen of in bad gaan.
Mitella
U draagt gedurende twee weken na de operatie een mitella om uw arm.
U doet dit omdat uw hand dan voldoende rust krijgt en minder opzwelt.
U zult merken dat het prettig is om deze band te dragen. Het is belangrijk
dat uw hand hoger ligt dan het hart.
Ook als u de mitella eerder dan na twee weken afdoet, kunt u uw hand het
beste hoog neerleggen. Leg hem bijvoorbeeld op een stapel kussens.
Het gebruik van uw hand
Het is belangrijk dat u uw vingers na de operatie blijft bewegen. Strek en
buig uw vingers daarom regelmatig. U mag geen kracht zetten met uw
vingers. Een wringende beweging is niet goed. Als alles goed gaat, mag u
uw hand twee weken na de operatie weer langzaam gaan gebruiken.
Resultaat
Meestal ervaren mensen na de operatie tintelingen in de vingers. Deze gaan
vaak na een aantal dagen tot weken over. Maar het kan ook zijn dat u er
langer last van houdt.

Het herstel van een zenuw kan maximaal anderhalf jaar duren. Zijn er na
anderhalf jaar nog klachten, dan kunnen deze blijven bestaan.
Het litteken kan nog ongeveer drie maanden gevoelig blijven. Als de kracht
in uw handen verminderd was, kan het een aantal maanden duren voordat
deze helemaal terug is. Misschien had u voor de operatie een afwijkend
gevoel in uw vingers? Dit herstelt niet altijd.

Controle op de polikliniek
Twee weken na de operatie komt u voor controle op de polikliniek
Neurochirurgie. De doktersassistente controleert de wond en verwijdert de
hechtingen. Twee maanden na de operatie wordt u gebeld om te bespreken
hoe het gaat.

Complicaties
Neem bij de volgende complicaties direct contact op:
• De wond wordt dik of rood.
• Er komt pus uit de wond.
• De wond blijft bloeden.
U kunt maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 tot 12.00 uur
en van 13.00 tot 16.00 uur bellen met de polikliniek Neurochirurgie. Buiten
kantooruren en in het weekend neemt u contact op met de Spoedeisende
Hulp.

Vragen
Bij vragen kunt u ons bereiken op de volgende telefoonnummers:
Polikliniek Neurochirurgie
Spoedeisende Hulp		
Spoedeisende Hulp		

HMC Antoniushove
HMC Bronovo		
HMC Westeinde

088 979 43 65
088 979 23 80
088 979 44 45

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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Lijnbaan 32
2512 VA Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

