Carpaal
tunnelsyndroom

Er is bij u een beknelling van de zenuw in de pols geconstateerd.
Dit wordt het carpaal tunnelsyndroom genoemd. In deze folder
vindt u uitleg over de aandoening en de behandeling.
Verhinderd
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk
(uiterlijk 24 uur voor de afspraak) de polikliniek Neurochirurgie of
de polikliniek Plastische chirurgie om uw afspraak af te zeggen of te
verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tijdens
kantooruren. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.
Niet of te laat afgemelde afspraken worden in rekening gebracht.

Het carpaal tunnelsyndroom
Het carpaal tunnelsyndroom is een beknelling van de middelste armzenuw
(de nervus medianus) in de carpaal tunnel. De carpaal tunnel (zie
onderstaande figuur) is een u-vormige goot die gevormd wordt door
de handwortelbeentjes. Van boven wordt de goot afgesloten door het
ligament. In de carpaal tunnel bevinden zich de buigpezen (de pezen in de
onderarm die de vingers buigen) en de middelste armzenuw. Bij een carpaal
tunnelsyndroom is de carpaal tunnel te nauw. De zenuw heeft een zachte
structuur ten opzichte van de pezen en is daardoor het meest gevoelig
voor beknelling. Het gevolg is dat de armzenuw verbreed en afgeplat wordt.

Links de ligging van de carpaal tunnel in de pols, rechts een doorsnede
van de pols ter hoogte van de carpaal tunnel.

Klachten
De klachten bestaan uit een tintelend of pijnlijk gevoel in de hand en
de vingers. Vooral de duim, de wijs- en middelvinger en een deel van de
ringvinger zijn pijnlijk. Ook kan een verdoofd gevoel van de vingertoppen
ontstaan en krachtsverlies, waardoor gemakkelijk dingen uit de hand vallen.
De pijn kan uitstralen via de onderarm en elleboog tot in de schouder.
’s Nachts nemen de klachten vaak toe, soms zo erg dat u er wakker van
wordt. Overdag kunnen de klachten optreden bij autorijden, het vasthouden
van een boek of fietsen. Soms komt het carpaal tunnelsyndroom aan beide
handen voor.
Oorzaak
De beknelling van de zenuw in de nauwe carpaal tunnel wordt veroorzaakt
door zwelling van de bekleding van de buigpezen. De zwelling kan
veroorzaakt worden door hormonen, bijvoorbeeld tijdens de zwangerschap
en in de overgang. Een te langzaam werkende schildklier, reuma of extra
inspanning kunnen ook oorzaken zijn. Bij suikerziekte (diabetes mellitus)
komt het carpaal tunnelsyndroom vaker voor. Soms zijn er andere redenen
dat de carpaal tunnel te nauw wordt, zoals een botafwijking (bijvoorbeeld
na een breuk).

Behandeling
Er zijn meerdere behandelingen mogelijk bij een carpaal tunnelsyndroom. Als
u (nog) geen operatie wilt, krijgt u via de neuroloog een spalkje van kunststof
aangemeten waarmee de pols rust krijgt en de klachten kunnen afnemen.
Een andere behandeling is een injectie in de pols met corticosteroïden
(bijnierschorshormoon) en een plaatselijk verdovend middel. Dit vermindert
soms lange tijd de klachten. Wanneer uw klachten niet minder worden met
deze behandelingen kunt u kiezen voor een operatie.

Voorbereiding op de operatie
Gebruikt u medicijnen die invloed hebben op de bloedstolling, zoals
bloedverdunners (bijvoorbeeld Marcoumar, Plavix, Persantin of Sintrom)?
Dan moet u hier tien dagen voor de operatie tijdelijk mee stoppen in
overleg met de arts die deze medicijnen heeft voorgeschreven.

Ascal mag u wel blijven gebruiken. Twee dagen na de operatie kunt u de
bloedverdunners weer gebruiken. Dit is op de polikliniek met u besproken.
U mag geen sieraden dragen tijdens de operatie.
Nuchter zijn
U hoeft niet nuchter te zijn. Dit betekent dat u gewoon mag eten en drinken
van tevoren.

Operatie
De operatie vindt plaats tijdens een dagopname of poliklinisch en duurt
ongeveer een kwartier. U krijgt een strakke band om uw bovenarm, zodat er
bij de operatie beter zicht is. Op deze manier kan een zijtak van deze zenuw
tijdens de ingreep intact blijven.
Uw hand wordt plaatselijk verdoofd met een prik in de handpalm. Dit kan
pijnlijk zijn. U blijft tijdens de operatie het gevoel in de vingers houden. Het
ligament tussen de pink- en duimmuis, het dak van de carpale tunnel, wordt
doorgesneden. De armzenuw is dan niet langer bekneld. Na het vrijleggen
van de armzenuw wordt de wond gehecht met al dan niet oplosbare
hechtingen.

Na de operatie
Na enkele uren is de verdoving uitgewerkt en kunt u weer naar huis. U kunt
niet zelf met de auto naar huis rijden.

Leefregels
Na de operatie heeft u een drukverband op de wond. Na twee dagen
tot één week kunt u het verband eraf halen en de wond bedekken met
een pleister. Op de polikliniek krijgt u hierover informatie mee. Na het
verwijderen van het verband mag u weer douchen. Zeep en shampoo
gebruiken kan geen kwaad. Na het douchen kunt u een droge pleister
aanbrengen. De pleister moet één week blijven zitten.
Na de operatie moet u twee dagen tot twee weken een mitella dragen. U
kunt de geopereerde hand de eerste twee weken na de operatie beperkt
gebruiken. Na 14 dagen worden de hechtingen zo nodig bij de huisarts
verwijderd.

Pijn
U kunt paracetamol gebruiken tegen eventuele pijn (maximaal drie x daags
twee tabletten van 500 mg, eventueel met codeïne).
Herstel
Het is goed voor het herstel om de vingers te oefenen. Gedurende twee
weken mag u de hand niet belasten. Kracht zetten met uw hand (wringende
bewegingen maken) moet u zes weken vermijden.

Gevolgen van de operatie
Bij de meeste patiënten zijn de tintelingen in de vingers al snel na de
operatie minder of helemaal verdwenen. Ook het dove gevoel kan snel
hersteld zijn. Het kan echter ook langer duren (zelfs weken tot maanden)
voordat de klachten verminderen. Soms herstelt het dove gevoel niet. Het
litteken in de handpalm kan enkele maanden gevoelig blijven. Ook kunt u
enkele maanden minder kracht in de hand hebben.

Complicaties
Zoals bij alle ingrepen kunnen ook bij een operatie aan een carpaal
tunnelsyndroom onverwachte complicaties optreden. Deze komen
echter zelden voor. Mogelijke complicaties zijn roodheid bij de wond,
een nabloeding, wondinfectie of beschadiging van de zenuw. Dit leidt tot
krachtsvermindering of gevoelsstoornissen van de hand.

Wanneer contact opnemen met een arts
Bij hevige pijn, koorts, zwelling of wanneer er vocht of pus uit de wond
komt, moet u contact opnemen met de polikliniek Neurochirurgie of de
polikliniek Plastische chirurgie.

Controle
De controle op de polikliniek is afhankelijk van uw situatie en bij welke
specialist u onder behandeling bent. U krijgt hiervoor een afspraak mee.

Plastische chirurgie
U heeft anderhalf tot twee weken na de ingreep een afspraak op de
polikliniek.
Neurochirurgie
U wordt twee maanden na de ingreep gebeld.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met uw behandelende polikliniek. De contactgegevens:
•
•
•
•
•

Polikliniek Neurochirurgie HMC Antoniushove:
Polikliniek Plastische chirurgie HMC Antoniushove:
Polikliniek Plastische chirurgie HMC Bronovo:
Polikliniek Neurochirurgie HMC Westeinde:		
Polikliniek Plastische chirurgie HMC Westeinde:

088 979 70 07
088 979 29 23
088 979 44 99
088 979 24 45
088 979 29 23

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

