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Carpale Tunnelsyndroom (CTS) 1 

Carpale tunnelsyndroom (CTS)

Polikliniek Plastische Chirurgie, route 0.6
Telefoon (050) 524 5980

Algemeen

• Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje mee.
•   Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met de polikliniek Plastische 

Chirurgie.

Inleiding

In overleg met de plastisch chirurg heeft u een afspraak gemaakt voor de behan-
deling van uw carpale tunnelsyndroom (CTS). In deze folder leest u hoe de in-
greep verloopt en welke voorbereidingen u moet treffen. Ook krijgt u informatie 
over het te verwachten resultaat.  De folder is bedoeld als aanvulling op de mon-
delinge informatie van de plastisch chirurg.

Carpale tunnelsyndroom

Het carpale tunnelsyndroom (CTS) is een aandoening waarbij een zenuw aan de 
binnenzijde van de pols bekneld is. In de pols ligt een kanaal waar de pezen die 
de vingers buigen en de zenuw die voor het gevoel zorgt van de duim, wijsvinger, 
middelvinger en de helft van de ringvinger doorheen lopen. Door zwelling van 
de pezen of het omliggende weefsel kan de zenuw klem komen te zitten. Dit kan 
pijn, tintelingen en een doof gevoel in de vingers veroorzaken.

CTS kan een tijdelijk probleem zijn. Bijvoorbeeld na ongebruikelijke handenar-
beid (verhuizen, timmerwerk, etc.) of tijdens een zwangerschap. Rust, eventueel 
samen met een spalkje, kan in zo’n geval ervoor zorgen dat de klachten verdwij-
nen.
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Onderzoek 

De plastisch chirurg beoordeelt de klachten, verricht een lichamelijk onderzoek 
en een EMG-onderzoek (elektromyografie). Met een EMG wordt de zenuw getest 
met naaldjes en kleine schokjes. Alle bevindingen samen kunnen tot de diagnose 
carpale tunnelsyndroom leiden.

Voorbereiding op een operatie

Als een operatie nodig is, dan wordt deze – in overleg met u – uitgevoerd onder 
regionale anesthesie (dagbehandeling) of onder plaatselijke verdoving (polikli-
nisch).  

Medicijngebruik
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, zoals Sintrom of Ascal, meldt u dit 
dan tijdens het spreekuur aan de plastisch chirurg. Voor de operatie moet u tijde-
lijk stoppen met deze medicijnen. Eén dag na de operatie mag u ze weer inne-
men. Instructies hierover krijgt u van de behandelend plastisch chirurg. 

Kleding en sieraden
Wilt u uw sieraden aan de te opereren hand afdoen? Wij raden u aan kleding met 
wijde mouwen aan te doen: na de operatie wordt namelijk een verband aange-
legd.

Vervoer en hulp thuis 
Heeft u na de operatie hulp nodig van de thuiszorg, dan kunt u dit het beste van 
tevoren regelen. Na de operatie mag u niet autorijden of zelfstandig aan het ver-
keer deelnemen, omdat uw hand nog verdoofd is en in een verband zit. U bent 
dan niet verzekerd. Zorgt u dus voor vervoer naar huis.

Preoperatief spreekuur
Voordat u in het ziekenhuis wordt opgenomen, krijgt u een oproep voor het Pre-
operatief spreekuur. Meer informatie leest u in de folder Anesthesie en preopera-
tief spreekuur. 
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Operatie

Regionale anesthesie (dagbehandeling)
Hierbij wordt de arm verdoofd waaraan u wordt geopereerd. U krijgt de verdo-
ving via een infuusnaaldje. Ook in uw andere arm krijgt u een infuusnaaldje. Via 
dit infuus kunnen eventueel medicijnen worden toegediend. Voor deze vorm van 
verdoving moet u nuchter zijn. Wat dit voor u betekent en wat u wel/niet mag 
eten en drinken leest u in de folder Anesthesie en preoperatief spreekuur. 
 
Plaatselijke verdoving (poliklinisch)
Bij plaatselijke verdoving wordt alleen uw hand verdoofd. U hoeft voor deze vorm 
van verdoving niet nuchter te zijn. De arm wordt bloedleeg gemaakt. Er wordt 
een strakke band om uw bovenarm aangebracht. De band blijft tijdens de opera-
tie opgepompt. Dit kan een strak/vervelend gevoel geven. 

Doordat er geen bloed in het operatiegebied kan komen, kan de plastisch chirurg 
nauwkeurig werken. De plastisch chirurg opent de te nauwe tunnel via een snede 
in de handpalm. Zo krijgt de zenuw meer ruimte. De wond wordt vervolgens ge-
hecht en verbonden. De duur van de ingreep is ongeveer 15 minuten.

Na de operatie

Regionale anesthesie (dagbehandeling)
Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer en terug naar de afdeling Dagbehan-
deling. Als het gevoel in uw arm en hand is teruggekeerd, mag u naar huis. 

Plaatselijke verdoving (poliklinisch)
Na een operatie onder plaatselijke verdoving mag u direct naar huis.
De verdoving blijft één tot anderhalf uur zitten. Na de ingreep heeft u over het 
algemeen niet veel pijn. Heeft u toch pijn, dan kunt u paracetamol innemen. 
Neem 2 tabletten paracetamol van 500 mg. Dit mag 4 keer per dag. 

Uw arm komt in een draagdoek. De eerste twee à drie dagen moet u de arm in de 
draagdoek dragen. U mag uw vingers gewoon bewegen, u kunt niets kapot ma-
ken. Er zit geen kracht in uw hand. Houd daar rekening mee. 
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Reik met de geopereerde hand af en toe ver boven uw hoofd. Dit is goed voor de 
bloedsomloop en het voorkomt dat de schouder en elleboog stijf worden. Het 
verband moet wel droog blijven: bij het douchen of baden kunt u er een plastic 
zak om doen.

Na tien dagen kunt u het verband en de hechtingen laten verwijderen door uw 
huisarts. U maakt hiervoor zelf een afspraak. Als u het carpale tunnelsyndroom 
ook aan uw andere hand heeft, maakt u een controleafspraak op de polikliniek 
met de plastisch chirurg zes weken na de operatie. Als uw hand voldoende is her-
steld na deze eerste operatie, plant de plastisch chirurg u in voor de ingreep aan 
de andere hand.

Complicaties 

Bij elke handoperatie kunnen complicaties voorkomen, zoals bloeduitstortingen, 
vertraagde wondgenezing, infectie en weefselversterf. Een niet veel voorkomen-
de complicatie in de handchirurgie is dystrofie. De symptomen hiervan bestaan 
uit een combinatie van pijn, zwelling, verkleuring, zweten van de hand en stijf-
heid van de vingers. Deze afwijking moet vroegtijdig behandeld worden om 
functiestoornissen te voorkomen. Neemt u bij deze klachten daarom direct con-
tact op met uw behandelend plastisch chirurg.

Resultaat

Bij de meeste patiënten zijn de tintelingen in de vingers en de (nachtelijke) pijn 
binnen enkele dagen verdwenen. Het dove gevoel kan wat langer aanhouden.
Binnen een paar weken kunt u de hand weer gebruiken bij lichte werkzaamhe-
den. Het litteken kan na de operatie een paar weken tot een paar maanden ge-
voelig zijn.

Als de wond genezen is, kunt u het litteken insmeren met vaseline of crème. Dit 
kan helpen het litteken soepel te maken.

De kracht in de hand is de eerste zes tot twaalf weken na de operatie verminderd. 
Bij ouderen en diabetespatiënten blijft het herstel van de zenuw, en daarmee het 
volledige gevoel in de hand, soms uit. Wel zijn de pijnklachten en tintelingen ver-
dwenen. 
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Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Mocht dit niet 
het geval zijn, bespreekt u dit dan met degene die hiervoor direct verantwoorde-
lijk is. U kunt in ook een afspraak maken met het hoofd van de afdeling of met de 
klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op 
onze website of in de folder Uw tevredenheid, onze zorg. 

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen 
met de polikliniek Plastische Chirurgie, tel. (050) 524 5980.
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 00
900 RM  Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 5245

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
928 NT Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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