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Orthopedie 
Carpale-tunnel-syndroom CTS 

Carpaal tunnel syndroom is een beknelde zenuw in de pols.
In de onderarm loopt een belangrijk zenuw, de nervus medianus, naar 
de hand. Bij de pols gaat deze zenuw door een nauw kanaal, een 
soort tunnel. Deze tunnel heet de carpale tunnel. Behalve de zenuw 
lopen er ook 9 pezen door de carpale tunnel. Als deze pezen door 
irritatie of ontsteking opzwellen, kan de zenuw in de carpale tunnel 
in de knel komen. Dit veroorzaakt klachten die we het carpale tunnel 
syndroom noemen.

Veel voorkomende klachten
 - Pijnlijk, soms tintelend of prikkelend gevoel in hand en/of 

vingers vooral in de nacht. De pijn wordt minder door de hand 
te schudden/wapperen.

 - Doof gevoel in vingertoppen
 - Vaak dingen laten vallen, weinig kracht in de hand.
 - Soms stekende pijn via onderarm, elleboog naar schouder

Oorzaken
 - Teveel vocht vasthouden door hormonen. Bijvoorbeeld tijdens 

zwangerschap, menopauze, (te) langzaam werkende schildklier.
 - Door een polsbreuk, verstuiking of ganglion.
 - Suikerziekte
 - Samenhangend met reuma, reumatoïde artritis

Door veelvuldig repeterende handbewegingen, waarbij kracht nodig is.

Operatie
Wanneer de klachten ernstig zijn, of telkens terugkeren, zal gekozen 
worden voor een operatie. Hierbij snijdt de chirurg het dak van de 
carpale tunnel door, zodat de beknelde zenuw de ruimte krijgt. 
De ingreep duurt 15 tot 30 minuten. U wordt plaatselijk verdoofd.

Voor de operatie
In overleg met de arts stopt u met bloedverdunnende middelen.  
Op de dag zelf mag u geen nagellak of ringen dragen.



Na de operatie
Na de operatie krijgt u een drukverband, dit mag na 24 uur verwijderd 
worden. U kunt zelf niet naar huis rijden. De eerste 3 weken mag u 
niet zwaar tillen en de handpalm niet te zwaar belasten.

Gedurende 3 tot 6 maanden kan u last houden van:
 - Verlies van kracht
 - Verlies van handigheid
 - Littekenpijn
 - Gevoeligheid van de duim- en/of pinkmuis
 - Gevoelsvermindering (herstel kan langzaam verlopen) 
 - Tintelingen (slechts in geringe mate)

Complicaties
 - wondinfectie
 - zenuwbeschadiging (zeldzaam )
 - bloedvatbeschadiging (zeldzaam)
 - recidief of onvoldoende klieving, dit komt  slechts in zeer kleine 

minderheid voor
 - dystrofie (of CRPS); dit is een pijnsyndroom wat kleiner dan 2% 

voorkomt.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, 
dan kunt u de orthopedie consulente bellen. Telefoon: 0344 67 46 76 
van maandag tot en met vrijdag tussen 11.00- 12.00 uur. 
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