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Wat is het Carpaal Tunnel Syndroom (CTS)? 
Bij een Carpaal Tunnel Syndroom raakt de middelste zenuw van de pols bekneld. Deze 
zenuw loopt door een soort tunnel aan de binnenkant van de pols. In die nauwe carpale 
tunnel lopen naast de zenuw ook de pezen van de spieren die de vingers kunnen buigen. 
Het syndroom treedt op als het weefsel, om welke reden dan ook, opzwelt en de zenuw 
bekneld raakt. 

Klachten 
Welke klachten kunt u hebben? 

 Een prikkelend gevoel en/of tintelingen in uw vingers en hand.

 Een doof gevoel in de handpalm en vingers. 

 Een gevoel alsof uw hand opgezwollen is. 

 Een uitstralende pijn naar uw onderarm, elleboog en/of schouder. 

 Enig krachtverlies in uw hand waardoor u zomaar dingen kunt laten vallen. 
Vaak ontstaan deze klachten in de loop van de nacht. Zij zorgen ervoor dat u wakker 
wordt. De klachten kunnen aan één hand voorkomen, maar soms ook aan beide tegelijk. 

De CTS polikliniek 
Uw huisarts heeft u verwezen naar de CTS polikliniek. Op deze polikliniek streven we 
ernaar om op één ochtend uw klacht te beoordelen en direct de behandeling te starten.

Neurologisch onderzoek en EMG 
Eerst heeft u een gesprek met de neuroloog. Deze bespreekt met u uw klachten en 
onderzoekt uw hand, pols en arm. Vervolgens gaat u naar de afdeling Klinische 
Neurofysiologie. Daar bepaalt een laborant of de zenuw in de pols inderdaad in de knel 
zit. Dit gebeurt door middel van een zenuwgeleidingsonderzoek (EMG).
 
U krijgt enkele plakkertjes op spiertjes van uw hand geplakt. Deze meten de 
geleidingssnelheid van de zenuwen. Met kleine schokjes op de zenuw wordt gekeken 
hoe snel het signaal bij de spiertjes aankomt en of er inderdaad sprake is van een CTS.

Wat kunt u doen? 
Trek op de dag van het onderzoek warme kleding aan en draag zo nodig handschoenen. 
Een te lage lichaamstemperatuur kan namelijk van invloed zijn op de werking van de 
zenuwen. Gebruik geen bodylotion of andere huidproducten. Dit kan de uitslag van het 
onderzoek beïnvloeden. 

Na het EMG gaat u weer naar de polikliniek en bespreekt u met de neuroloog de 
bevindingen en mogelijke behandelingen. Dit alles gebeurt op één ochtend. 

Carpaal tunnelsyndroom (CTS)
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De opties 
Bij een licht CTS kunnen de klachten soms spontaan verminderen of zelfs verdwijnen. 
Een polsspalk kan daarbij helpen. Soms adviseert uw neuroloog een injectie in de pols 
om de zwelling van het weefsel te verminderen. Deze kan, zo nodig, direct gegeven 
worden. 
Bij ernstig CTS adviseren wij een –relatief kleine- operatie onder plaatselijke verdoving. 
Dit gebeurt in principe poliklinisch. Deze ingreep lost het probleem meestal definitief op. 

Wat kunt u doen? 
Omdat de mogelijkheid bestaat dat u een injectie krijgt, raden wij u aan niet met de 
motor, auto of bromfiets te komen. De injectie kan tijdelijk een verdoofd gevoel in uw 
hand geven. 

Injectie 
De injectie kunt u nog op dezelfde dag door de neuroloog toegediend krijgen, daar hoeft 
u niet apart voor terug te komen. Het ontstekingsremmende middel (corticosteroid) heeft 
regelmatig succes. De injectie is niet erg belastend of pijnlijk. Het middel verdooft de 
handpalm en vingers gedurende enkele uren. Het effect op de klachten is vaak pas na 
enkele dagen merkbaar. Soms hebben patiënten in de eerste dagen na de injectie pijn in 
de pols. 

De operatie 
Hiervoor wordt, in overleg met u, een aparte afspraak op de polikliniek ingepland. De 
chirurg maakt onder plaatselijke verdoving aan de handpalmzijde, ter hoogte van het 
polsgewricht, een klein sneetje om bij de polstunnel te komen. Vervolgens wordt het 
bindweefselbandje, dat het dak van de carpale tunnel vormt, doorgenomen. Zo krijgt de 
beknelde zenuw weer meer ruimte en neemt de druk op de zenuw af. 

Wat kunt u doen? 
Gebruik geen nagellak en doe voor de operatie uw sieraden en horloge af. 

Complicaties 
Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Ook bij deze ingreep bestaat er 
altijd een kleine kans op een nabloeding of oppervlakkige wondinfectie. Daarnaast kan 
heel soms een onderhuids zenuwtakje beschadigd raken waardoor bijvoorbeeld zwakte 
van de spieren van de duimmuis kan ontstaan. 
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Nabehandeling 
Direct na de operatie krijgt u een drukverband en mitella aangelegd. Houd uw arm de 
eerste dag in de mitella. Het drukverband mag u de dag na de operatie verwijderen. Een 
pleister over het wondje is dan voldoende. De hand mag daarna wel even nat worden, 
maar uitgebreid douchen of in bad is de eerste twee weken na de ingreep niet 
verstandig. Na 10 tot 14 dagen verwijdert de CTS-consulente de hechtingen en 
controleert zij het wondje. U kunt al snel beginnen met oefeningen voor de vingers. In het 
begin gaat dit wat moeizaam, maar na enkele dagen gaat dat meestal al veel beter. Als 
uw vingers de dag van de operatie of de dag erna blauw en koud worden of als u veel 
meer pijn krijgt, dan moet u zo snel mogelijk contact opnemen met het ziekenhuis.

Van 8.00 tot 17.00 uur: CTS consulente: 075 650 77 35 of 075 650 20 33
Na 17.00 uur en in het weekend: Afdeling Spoedeisende Hulp: 075 650 26 00 

Wat u ook nog moet weten 
Aangezien de zenuw vaak tijd nodig heeft om te herstellen van het langdurig onder druk 
gestaan te hebben, kan het enige tijd duren voordat de klachten afnemen. Dit geldt met 
name voor het verdoofde gevoel in uw vingers. U moet erop rekenen dat u tijdelijk wat 
minder kracht in uw duim kunt hebben. Het litteken aan de pols blijft vaak nog enige 
weken gevoelig, vooral bij druk op de plek zelf. Houd er rekening mee dat het hele 
genezingsproces tot wel enige maanden kan duren. Hoe snel en goed een pols geneest, 
verschilt per persoon en is ook afhankelijk van de oorspronkelijke ernst van de klachten.

Heeft u nog vragen? 
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de CTS-consulente van de polikliniek 
Chirurgie, tel. 075 650 77 35. Zij geeft u graag antwoord. 
Op www.zaansmedischcentrum.nl vindt u een filmpje over de behandeling van CTS in 
het Zaans Medisch Centrum.


