Instabiliteit van de pols
Midcarpale instabiliteit

U heeft last van instabiliteit van de pols. In deze folder leest u
over de behandeling van deze aandoening.

Wat is instabiliteit van de pols?
Het polsgewricht bestaat uit acht polsbotjes, 26 ligamenten (banden) en 23
pezen. Het is een ingenieus systeem dat grote beweeglijkheid moet leveren,
maar ook grote krachten moet kunnen verwerken.
De acht polsbotjes (carpalia) volgen een vast bewegingspatroon bij het
gebruik van uw pols. Bij midcarpale instabiliteit is dit patroon verstoord. Dit
wordt veroorzaakt doordat de ligamenten (banden) te lang of te zwak zijn
aangelegd. Maar ook na een ongeluk kan instabiliteit van de pols ontstaan.

Wat zijn de klachten?
•
•
•
•

pijnklachten in de polsregio en soms in de onderarm;
verminderde kracht;
een vermoeid gevoel;
de pols kan blokkeren bij bepaalde bewegingen of u kunt een “klik”
voelen;
• de klachten kunnen erger worden na sporten of intensief gebruik van de
polsen.

Aanvullend onderzoek
Uw therapeut of arts zal het polsonderzoek (mobiliteit, kracht en stabiliteit)
uitvoeren. Daarnaast kan de arts aanvullend beeldmateriaal (laten) maken,
zoals een röntgenfoto of een MRI-scan.

Behandeling
De chirurgische opties zijn beperkt en een conservatief traject heeft
meestal de voorkeur bij de behandeling van midcarpale instabiliteit.
Er wordt gestart met een polsprogramma bij uw handtherapeut. Dit
richt zich op stabiliteit, kracht en coördinatie. Eventueel wordt er ter
ondersteuning gebruik gemaakt van een spalk. Daarnaast kijkt u samen
met de therapeut naar het gebruik van uw pols in het dagelijks leven
(belasting/belastbaarheid).

Heeft u na een conservatief traject nog veel klachten? Dan kunt u
overleggen met uw handchirurg over de specifieke operatiemogelijkheden
en de voordelen en nadelen die daarmee samenhangen. Het doel van een
operatie is verminderen van de pijn en vergroten van de stabiliteit van de
pols.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan zal de plastisch
chirurg of de verpleegkundige van de polikliniek ze tijdens het spreekuur
graag met u doornemen. Het kan handig zijn om uw vragen van tevoren op
papier te zetten.
U kunt maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.00 uur contact opnemen met
de polikliniek Plastische Chirurgie van het behandelende ziekenhuis. De
contactgegevens zijn:
• Polikliniek Plastische Chirurgie HMC Antoniushove: 088 979 29 23
• Polikliniek Plastische Chirurgie HMC Bronovo:
088 979 44 99
• Polikliniek Plastische Chirurgie HMC Westeinde:
088 979 29 23
Voor complicaties buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de
Spoedeisende Hulp (SEH):
• SEH HMC Bronovo:		
• SEH HMC Westeinde:

088 979 44 45
088 979 23 80
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