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Het k1inische beeld van het carpale-tunnel
syndroom wordt gekenmerkt door een be
loop in remissies en exacerbaties, inclusief 
de mogelijkheid van een spontaan herstel. 
De huisarts kan de diagnose slechts met 
betrekkelijke zekerheid stellen; provoca
tietests geven bij de diagnostiek weinig 
steun. Bij het onderzoek let men op zwakte 
van de musculus opponens poIlicis en de 
musculus abductor poIlicis door hun func
ties tegen weerstand te testen. Zolang er 
geen motorisch verlies optreedt, kan de 
huisarts op geleide van de klachten van de 
patient rustig afwachten. Daarbij kan een 
spalk voor 's nachts helpen; een andere 
mogelijkheid is een injectie met corticoi
den. Slaan conservatieve maatregelen Diet 
aan, dan is operatief ingrijpen een succes
vol altematief. 
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Het carpale-tunnelsyndroom 

Inleiding 

Is het voor de huisarts mogelijk om het 
carpale-tunnelsyndroom op eenvoudige en 
betrouwbare wijze vast te stellen? Is een 
richtsnoer te geven ter differentiatie van 
verschillende neurogene stoornissen in de 
hand? Kan en moet er iets gedaan worden 
om de prognose van dit ziektebeeld te 
verbeteren? Welke behandeling kan de 
huisarts zelf toepassen, en met welk resul
taat? Wanneer is verwijzing te overwegen 
en wat kan de specialist vervolgens doen? 

Ziehier een aantal vragen die tijdens 
onze HGH-conferenties* aan de orde kwa
men. Hieraan vooraf ging de constatering 
dat neurogene stoornissen veel meer moei
lijkheden opleveren dan gewrichts- en 
peesaandoeningen van de hand, met als 
gevolg dat de aandacht zich concentreerde 
op het carpale-tunnelsyndroom. 

In dit artikel worden eerst de etiologie en 
het klinische beeld van het carpale-tunnel
syndroom beschreven. Daarna gaan wij 
aan de hand van de hierboven gestelde 
vragen in op de diagnostische en therapeu
tische mogelijkheden van de huisarts. 

Etiologie 

Het carpale-tunnelsyndroom rekent men 
tot de entrapment-neuropathieen: com
pressies van perifere zenuwen in een be
staande, nauwe doorgang. In dit geval gaat 
het om de nervus medianus. Deze bevindt 
zich in de carpale tunnel, samen met de 
handflexoren, vlak onder het starre liga
mentum transversum. 1 2 Bodem en zijwan
den van de tunnel worden gevormd door de 
benige carpalia (Jiguur 1). In deze nauwe, 
starre tunnel kunnen bij een discrepantie 
tussen de beschikbare ruimte en de plaatse
lijke structuren compressieverschijnselen 
ontstaan, met name van kwetsbare weef
sels als zenuwen. Lokale veranderingen in 
het skelet, zoals arthrosis, arthritis en frac
turen, en veranderingen in de weke delen, 
zoals tendovaginitis van een der flexoren, 
zijn de meest voorkomende oorzaken van 
deze discrepantie. Op microniveau leidt dit 
tot obstructie van de veneuze afvloed, 
waardoor oedeem van en rond de zenuw 
ontstaat. Uiteindelijk kan dit compres
sieverschijnse1en veroorzaken. 

Reumatolde arthritis en diabetes mellitus 
zijn met carpale-tunnelsyndroom geasso
cieerde aandoeningen; ook kan het syn
droom optreden tijdens graviditeit en het 
c1imacterium. 1.4 Bij reumatolde arthritis 
wordt gedacht aan een chronische, inflam
matoire synoviale verdikking van het ge
wricht, analoog aan reumatiforme proces
sen elders in de gewrichten. Bij diabetes 
speeJt waarschijnlijk een verhoogde kwets
baarheid van alle perifere zenuwen een 
belangrijke ro!. Wat betreft hormonale fac
toren is vochtretentie door een verhoogde 
progesteronproduktie mogelijk van in
vloed. 

De Krom zocht door middel van een 
gecontroleerd onderzoek in de algemene 
bevolking naar risico-indicatoren voor het 
carpale-tunnelsyndroom. 5 Opvallend was 
de associatie van het syndroom met activi
teiten waarbij de pols in extensie of flexie 
wordt gehouden. Ook andere auteurs be
schouwen overbelasting door repeterende 
bewegingen met een geflecteerde pols als 
een uitlokkende factor. Het hakken en 
uitbenen van vlees in slachthuizen, langdu
rig handwerken en bezigheden van mond
hygienisten zijn hiervan voorbeelden.67 

Ook bij zwaarlijvige, korte mensen komt 
het syndroom relatief veel voor. 5 Er bestaat 
overigens een grote individuele variatie in 
gevoeligheid voor drukneuropathieen. 

De nervus medianus geeft ter hoogte van 
de pols motorische takken af voor de inner
vatie van de musculus abductor pollicis 
brevis en de musculus opponens pollicis. 
Bij volledige uitval van de nervus medianus 
ter hoogte van de pols kunnen duim en 
wijsvinger bijvoorbeeld niet meer naadloos 
een glas omvatten. 

Naast motorische takken geeft de nervus 
medianus sensibele takken naar de vinger
toppen, behalve van de pink, en naar het 
palmaire deel van duim, wijsvinger en mid
denvinger (Jiguur 2). 

* Deelnemers aan de conferenties over het carpale· 
tunnelsyndroom waren: P. Baselier. W. van den Bosch. 
C. Erdman, P. Giessen, F. Huygen, J. Hoevenaars, 
M. Kuiper, E. van de Lisdonk, T. Lagro-Janssen, P. 
Mesker, J. Mesker-Niesten, J. Meuwese, G. Rutten, 
J. Schellekens, H. van der Veiden, J. Weytens, A. 
Romeijnders en C. van Wee!. 
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Compressie in het polsgebied resulteert 
vooral in sensibele verschijnselen. Ret is 
een be1angrijk gegeven dat de nervus medi
anus bijzonder rijk is aan vegetatieve ve
zels. Daardoor zullen vaak vegetatief-trofi
sche symptomen optreden . 

Klinische beeld 

Ret carpale-tunnelsyndroom treft vooral 
vrouwen in de leeftijd van 40-60 jaar. De 
prevalentie in de bevolking wordt geschat 
op 0,6 procent voor volwassen mannen en 
op 9 procent voor volwassen vrouwen. 5 De 
huisarts ziet gemiddeld twee patienten per 
jaar met deze aandoening, tweemaal zoveel 
vrouwen als mannen.8 9 

Ret carpale-tunnelsyndroom kenmerkt 
zich door nachtelijke paresthesieen. De 
patient klaagt over pijn, tintelen, branden, 
prikken of een doof gevoel in duim, wijs
yinger en middenvinger, of in de vingertop
pen. Schudden, wapperen of wrijven met 
de hand werkt verlichtend. De patient 
wordt er in de vroege ochtend wakker van, 
als de klachten al niet hebben geleid tot een 
volle dig verstoorde nachtrust. Soms zijn de 
vingers opgezet en stijf. De fijne motoriek 
is dan gestoord en de patient kan bijvoor
beeld geen knoopjes dichtmaken. Later 
kunnen de klachten ook overdag blijven 
bestaan. Relatief vaak klagen patienten 
over vaso-vegetatieve stoornissen, zoals 
gezwollen, klamme, koude of warme han
den. Motorische uitval is een laat verschijn
sel; bovendien vall en krachtsvermindering 
en atrofie van de duimmuis de patient 
nauwelijks op. 

Meestal begint het carpale-tunnelsyn
droom eenzijdig in de dominante hand. Bij 
ongeveer een derde van de patienten zal de 
aandoening zich ontwikkelen tot een dub
belzijdige stoornis. 

Gezien het sensibele innervatiegebied 
van de nervus medianus is te verwachten 
dat de pink niet meedoet. Enkele auteurs 
hechten hieraan, vooral met het oog op de 

Figuur 1 Dwarsdoorsnede van de pols ter hoogte 
van het ligamentum transversum. 
Figuur 2 Pols en vingers aan de volaire zijde. 
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differentiele diagnose, grote waarde;l 3 an
deren daarentegen vermelden dit niet ex
pliciet. 8 9 De precieze waarde voor de prak
tijk hebben wij niet kunnen achterhalen. 
Meer eensluidend is men over het feit dat 
de pijn niet tot de hand beperkt behoeft te 
blijven. Men schat dat in 30 procent uitstra
ling optreedt naar de onderarm, de elle
boog of zelfs daarboven. 12-14 

Het onderzoek van pols en hand laat 
meestal geen afwijkingen zien. De naald
test van vingertoppen op sensibiliteitsver
lies is niet zo zinvol, omdat slechts een 
minderheid van de patient en een aantoon
bare hypesthesie heeft. Wat de motorische 
uitval betreft, vindt men ten hoogste een 
partiele atrofie van de duimmuis of zwakte 
van de musculus opponens en abductor 
pollicis. De onderzoeker moet er speciaal 
op letten, anders ontglipt het aan de aan
dacht. De beide duimspieren test men in 
hun functie - opponeren en abduceren -
tegen weerstand. 

Provocatietests 

Gezien de weinig spectaculaire bevindin
gen van dit onderzoek heeft men gezocht 
naar tests om met meer gezag de diagnose 
te kunnen stellen. Verondersteld wordt dat 
druk op of rek van een beschadigde zenuw 
klachten zal opwekken. De belangrijkste 
test in dit verband zijn die van Phalen, Tinel 
en Tourniquet. Men spreekt van een posi
tieve test, indien paresthesieen optreden of 
pijn ontstaat in het verloop van de nervus 
medianus, geprovoceerd door maximale 
volairflexie van de pols gedurende 60 se
conden (Phalen), door tikken of kloppen 
op de nervus medianus ter hoogte van de 
pols (Tine!) of door de bloeddruk geduren
de 60 seconden boven systolisch opge
pompt te houden (Tourniquet). Hoewel 
deze tests worden aangeprezen als klini
sche hulpmiddelen bij het stellen van de 
diagnose, zijn er niet veel onderzoekingen 
verricht naar de specificiteit en sensitiviteit 
van deze methoden. 

Phalen komt tot een sensitiviteit van 79 
procent bij de naar hem genoemde test en 
tot 73 procent bij de test van Tine!. 4 Hij 
onderzocht geen gezonde handen. Stewart 
and Eisen komen tot het teleurstellende 
resultaat van 45 procent voor sensitiviteit 
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en 72 procent voor specificiteit bij het on
derzoeken van de Tinel-test. 15 Indien be ide 
tests positief waren, steeg de specificiteit 
tot 91 procent en daalde de sensitiviteit tot 
47 procent. Dit alles bij patienten met een 
klachtenpatroon passend bij carpale-tun
nelsyndroom, verwezen naar de specialist 
en vergeleken met het EMG als gouden 
standaard. 

Onlangs onderwierpen drie onderzoeks
teams onafhankelijk van elkaar de provo
catietests aan een hernieuwd onderzoek. 
Zij komen eensgezind tot de conclusie dat 
de bruikbaarheid van de onderzochte tests 
gering is, ook in een poliklinische situatie. 
De Tourniquet-test is totaal ongeschikt, en 
de resultaten van onderzoek naar de beide 
andere tests lui den als voIgt: 
• Phalen-test 
- sensitiviteit respectievelijk: 71, 67 en 13 

procent; 
- specificiteit respectievelijk: SO, 59 en S6 

procent. 
• Tine/-test 
- sensitiviteit respectievelijk: 44, 60 en 2S 

procent; 
- specificiteit respectievelijk: 92, 77 en SO 

procent. 16-18 

Deze verschillen berusten voor een deel op 
het gebruik van verschillende drempel
waarden bij de interpretatie van de proe
yen. Daarnaast moet een kanttekening 
worden gemaakt ten aanzien van de gehan
teerde gouden standaard. Van een gouden 
standaard mag men verwachten dat deze op 
zijn minst kan gelden als criterium voor een 
juiste diagnose. Bovendien heeft een juiste 
diagnose pas betekenis als zij gerelateerd is 
aan een effectieve therapie. In de beschre
yen onderzoeken wordt geen melding ge
maakt van de voorspellende waarde van de 
gekozen gouden standaard voor de progno
se dan weI het effect van behandeling. Dat 
klemt te meer, omdat de voorspellende 
waarde van een afwijkend EMG juist door 
diverse auteurs wordt betwijfeld. 5 14 23-25 29 

Tot eenzelfde conclusie als de drie on
derzoeksteams komt De Krom. 5 Hij onder
zocht twaalf(!) klinisch-diagnostische tests 
op het carpale-tunnelsyndroom in een 
dwarsdoorsnede van de bevolking. Bij pa
tienten met typische klachten van nachtelij
ke brachialgie werd neurofysiologisch de 
zenuwgeleidingssnelheid van de nervus 

medianus bepaald. Geen enkele van de 
tests, noch een combinatie ervan verander
de de waarschijnlijkheid van de diagnose 
carpale-tunnelsyndroom. 

De conclusie is dat provocatietests, zeker 
in de huisartspraktijk, van generlei waarde 
zijn. 

Differentiele diagnose 

De huisarts zal dus vooral moeten varen op 
de typische anamnese. De kans op een 
carpaal tunnelsyndroom bij vrouwen die 
's nachts wakker worden ten gevolge van 
tintelingen, pijn en/of gevoelloosheid in de 
hand is ongeveer 50 procent.5 

Het onderzoek dient te bevestigen dat er 
niets abnormaals te vinden is, behalve bij 
uitzondering een duimmuisatrofie. Een 
goede differentiele diagnostiek is moeilijk. 
Uitgaande van paresthesieen in de handen 
komen twee andere ziektebeelden in aan
merking: 
- cervicale (radiculaire) beelden; 
- het thoracic outlet syndrome. 
• Cervicale aandoeningen veroorzaken, 
behalve paresthesieen, meestal ook cervi
caal gelokaliseerde pijn met uitstraling een
zijdig naar arm en hand. Het beginpunt ligt 
in de nek. De klachten verergeren of wor
den opgeroepen door rotatie van de nek of 
drukverhogende momenten. Meestal is een 
niveau in het proces betrokken: C6 of C7 of 
CS. De prikkeling correspondeert met dit 
niveau in de onderarm en de hand. 

In de vingers is de innervatie als voIgt: C6 
geeft sensibiliteitsstoornissen in dig. 1 en 2; 
C7 in dig. 2, 3 en 4 en CS in dig. 4 en 5. Bij 
een cervicaal radiculair beeld kan reflex
verschil of uitval optreden. 

De paresthesieen bij het carpale-tunnel
syndroom strekken zich waarschijnlijk niet 
uit tot de pink en beperken zich tot de 
hand. Hoewel in een minderheid van de 
gevallen pijn naar de onderarm of de schou
der kan uitstralen, zijn er bij het carpale
tunnelsyndroom zelden subjectieve of ob
jectieve sensore veranderingen proximaal 
van de pols. Evenmin ontstaan reflexver
schillen. 
• Het thoracic outlet syndrome omvat een 
geheel van klachten dat wordt toegeschre
yen aan druk op of trek aan delen van de 
plexus brachialis. De klachten verergeren 
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door tractie aan de armen (zware tassen) en 
het heffen van de armen (boven het hoofd 
werken). Er zijn zelden uitvalsverschijnse
len en de pijn of het vermoeide gevoel 
beslaat het gebied van de nek, schouders, 
en armen. De sensore klachten kunnen aile 
vingers treffen. Vooral diffuse klachten van 
de armen staan centraal. Er bestaan tests 
zoals de Adson en de Military Attitude test 
om compressie in de bovenste thoraxaper
tuur te kunnen aantonen, maar de validiteit 
en de klinische betekenis zijn discutabel. 

In zeldzame gevallen kan ook een polyneu
ropathie moeilijkheden geven. Meestal is 
er dan sprake van een luxerend lijden, zoals 
alcoholmisbruik of diabetes mellitus, en 
hierbij zijn de voeten eerder aangedaan dan 
de handen. 

Tot slot kan ook het hyperventilatiesyn
droom aan de orde zijn, maar dit is meestal 
makkelijker van het carpale-tunnelsyn
droom te onderscheiden. 

In de diagnostische puzzel kan neurofysio
logisch onderzoek uitkomst bieden, waar-

Spalk 
Een spalk moet voldoende stevig zijn om de 
pols in een neutrale positie te kunnen fixe
ren en voldoende glad van binnen om on
gewilde druk op benige uitsteeksels te 
voorkomen. Het materiaal kan bestaan uit 
gips, plastic, nylon of hexcelite. Hexcelite 
behoort tot de zogenaamde thermoplas
ten: kunststoffen die door middel van 
warmte, in dit geval bij 70°C, vervormbaar 
worden en na afkoeling onder de 50°C hard 
en onvervormbaar. Het materiaal is gemak
kelijk in gebruik en snel klaar. 

Het vervormbare hexcelite wordt op vilt 
gelegd, dat vervolgens de zachte binnenbe
kleding van de spalk gaat vormen. Daarna 
wordt het om de pols tot aan de vingers 
gedrapeerd, met de bovenkant vrij. Men 
kan de spalk fixeren met klitband, maar een 
verband voldoet evengoed. Een spalk zal 
ongeveer f 10,- aan materiaal kosten. Na 
gebruik kan men de spalkweer in water van 
70°C dompelen, vervormen en opnieuw ge
bruiken. 

Een andere mogelijkheid is een kant-en
klare polsbrace (Push). Men kan twee bra-
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bij onder andere de zenuwgeleiding van de 
nervus medianus over de pols bepaald 
wordt. In het bijzonder het onderzoek van 
de distale sensibele zenuwgeleidingssnel
heid geldt op dit moment als de me est 
gevoelige graadmeter voor een carpale
tunnelsyndroom. 

Beloop 

Voordat het ziektebeeld als zodanig werd 
benoemd, werden patienten met klachten 
van het carpale-tunnelsyndroom gerang
schikt onder de diagnosen brachialgie, reu
matoYde arthritis of simpelweg acropares
thetica nocturna. 19 Aanvankelijk bestond 
er veel scepticisme over het carpale-tunnel
syndroom als aparte ziekte-entiteit of 
plaatste men op zijn minst vraagtekens bij 
de in de literatuur vermelde stijging van de 
incidentie.20 21 Het klieven van het retina
culum werd in The Lancet in 1947 beschre
yen als een curiosum.22 Hieruit zou men 
kunnen afleiden dat sommige gevallen zeer 
licht verlopen of self-limiting zijn, zodat ze 
in vroeger tijden niet gepresenteerd wer-

ces (een voor links en een voor rechts) in 
voorraad hebben om deze op proef uit te 
lenen. Bij bewezen succes kan de patient er 
zelf een aanschaffen (prijs f 69,50). 

Injectietechniek 
De patient legt de hand neer met de palm 
naar boven. Door duim en pink te oppone
ren en de pols licht te flecteren, wordt de 
pees van de musculus palmaris longus 
zichtbaar. 

Aan de ulnaire (pink) zijde vlak naast deze 
pees is de plaats om te injiceren. Men spuit 
1cc (=10mg) cortico·id, bijvoorbeeld Kena
kort A 10 zonder xyloca"ine, in de lengterich
ting in de tunnel. Ais de pees van de muscu
lus palmaris longus afwezig is, spuit men 
iets ulnair van het midden van de pols. 
Direct onder het oppervlak is de weerstand 
van het retinaculum met de naald te voe
len; eenmaal daar doorheen gaat het spui
ten gemakkelijk. 

Tijdens de injectie nemen de klachten 
meestal toe (drukverhoging), maar dit is 
van voorbijgaande aard. 

den of, zonder consequenties voor de pa
tient, niet als een carpale-tunnelsyndroom 
geduid werden. 

De result at en van een aantal onderzoe
ken steunen deze gedachte. Eenderde deel 
van de patient en geneest spontaan.2324 
Crow rapporteert een remissie van bijna 60 
procent binnen een paar maanden,25 waar
bij men moet bedenken dat sommige pa
tienten door rust of door reductie van be
paalde werkzaamheden hieraan zelf bijdra
gen. Het spontaan verdwijnen van de 
klachten treedt uiteraard op na beeindiging 
van graviditeit en van specifieke overbelas
ting bij een bepaald karwei. Maar ook 
buiten deze situaties kunnen paresthesieen 
jarenlang bestaan zonder dat objectieve 
schade aan de zenuw aantoonbaar is. 

Diverse onderzoekers benadrukken dat 
de duur van de klachten geen invloed heeft 
op de respons van welke behandeling dan 
OOk.34 11 24 25 De compressievande nervus 
medianus verergert dus niet voortdurend in 
de loop van de tijd. Wei is er een kleine 
groep patienten bij wie het ziektebeeld snel 
voortschrijdt en tot verlies van de thenar
spieren leidt. Wanneer een zekere mate 
van zenuwbeschadiging is bereikt, kan 
spontaan herstel niet meer verwacht 
worden. 

Interventie 

Wat kan de huisarts meer dan uitleggen en 
motiveren tot geduldig afwachten, al dan 
niet in combinatie met het voorschrijven 
van pijnstillers? 

Zolang er geen tekenen zijn van krachts
vermindering of atrofie, komen twee maat
regelen in aanmerking: een spalk en 10k ale 
corticoYdinjecties (kader). 
• De rationale van een spalk is, dat de 
druk in de carpale tunnel bij flexie en 
extensie te hoog wordt. Ais de pols in een 
neutrale positie wordt geimmobiliseerd, zal 
de druk verminderen en verdwijnen de 
compressieverschijnselen. De spalk wordt 
gedurende twee tot zes weken, op geleide 
van de klachten, 's nachts gedragen. 

Er zijn geen gecontroleerde studies ver
richt naar het effect van de spalk; wei een 
aantal studies waarin de klachten van de 
patient voor en na aanwending van de spalk 
met elkaar werden vergeleken. lO 25-27 De 
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helft van de mensen ervoer direct verlich
ting van paresthesieen, een kwart verbeter
de na weken en een kwart merkte totaal 
geen verbetering. Na een jaar was echter 
bijna niemand meer zonder klachten. WeI 
bleken bij ongeveer eenderde van de pa
tienten de resterende klachten acceptabel 
te zijn. Noch de duur van de symptomen, 
noch de aan- of afwezigheid van een hypes
thesie konden de respons op de spalk voor
spellen. 
• Een corticoYdinjectie in de carpale tun
nel beoogt het oedeem van de gezwollen 
structuren te doen slinken. Veel clinici en 
onderzoekers roemen het onmiddellijke 
succes: vooral de paresthesieen en de nach
telijke pijn zouden als sneeuw voor de zon 
verdwijnen. Tegelijkertijd wijzen zij echter 
op het grote aantal recidieven (tabel). 

AIle beschikbare onderzoeken zijn ech
ter ongecontroleerde studies en, behalve 
de studie van Gelberman, retrospectief. De 
enige dubbel-blind gecontroleerdestudie 
had betrekking op een vergelijking tussen 
lokaal en systemisch toegediende corti coY
den, die in het voordeel van de eerste 
methode uitviel. 33 Ook hier wordt gewag 
gemaakt van het grote aantal recidieven 
binnen een jaar. 

Men neemt aan dat als de eerste injectie 
geen verbetering geeft de kans klein wordt 
dat verdere injecties zullen helpen. Na de 
injectie kunnen de klachten gedurende een 
etmaal verergeren. De meeste auteurs 
schrijven geen rust voor na de injectie. 
Zelden gemelde bijwerkingen betreffen in
fecties in het gei'njiceerde gebied.34 

Ook hier blijken de duur noch de ernst 
van de klachten te kunnen voorspellen wie 
op lange termijn baat bij de injecties zal 
hebben en wie niet. In onze huisartsen
groep had slechts een enkeling ervaring 
met injecties in de tunnel. 

Wij kunnen dus concluderen dat immobili
satie door mid del van een nachtelijke spalk 
in driekwart van de gevallen op korte ter
mijn mogelijk helpt, maar dat dit gunstige 
effect niet lang stand houdt. Indien de 
klachten het toelaten en de patient het 
acceptabel vindt, is een spalk het proberen 
waard, zeker als men het mogelijke sponta
ne genezingspercentage in gedachten 
houdt. CorticoYdinjecties hebben een ~mel-
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ler effect, vragen minder cooperatie van de 
patient en beYnvloeden een eventuele ope
ratie niet in negatieve zin. Het gunstige 
resultaat is echter in het merendeel van de 
gevallen slechts tijdelijk. 

Fysiotherapie 

De vraag of fysiotherapie helpt bij een 
carpale-tunnelsyndroom, hebben we voor
gelegd aan de Stichting Wetenschap en 
Scholing. 

In het algemeen wordt het doel van de 
fysiotherapeutische behandeling terugge
voerd tot een resorptie van het oedeem en 
een vermindering van de pijn. Zowel mas
sage, cryotherapie en thermotherapie als 
fysiotechnieken worden toegepast. Sub
luxatie van het os lunatum en immobilisatie 
van de carpalia kunnen worden bereikt 
door middel van fricties en manipulaties. 
Over het resultaat van deze behandelingen 
is niets vastgelegd. 

Verwijzen 

Gezien het wisselend beloop is het gunstig
ste moment voor een operatie niet gemak
kelijk te bepalen. Enerzijds wil men vanwe
ge de mogelijkheid van spontaan herstel 
niet te vroeg verwijzen en anderzijds moet 
men het optreden van atrofie voor zijn. 
Verwijzing is in elk geval aangewezen wan
neer andere therapieen niet het gewenste 
resultaat hebben, en bij een beginnende 
spierzwakte of atrofie. Meestal bestaan er 
in deze situaties ernstige klachten. 

De door ons geraadpleegde studies naar 
het effect van operatieve behandeling bij 

het carpale-tunnelsyndroom hadden aIle 
be trekking op poliklinische patienten zon
der vergelijkbare controlegroepen. 5 24 35-39 

Vit deze verslagen is te destilleren dat de 
betreffende patienten allangdurige en ern
stige klachten hadden, en dat andere thera
pieen hadden gefaald. 

De onderzoeken wijzen op uitstekende 
result at en van operaties: binnen een paar 
weken was ongeveer 80 procent goed ver
beterd of klachtenvrij. In ongeveer 10 pro
cent van de gevallen was de verbetering 
matig en in ongeveer nog eens 10 pro cent 
van de gevallen hielp de operatie niet. 
Herstel van de hypesthesie kwam vaker 
voor dan herstel van de motorische uitval. 
Recidieven waren evenwel zeldzaam. Het 
succes van de opera tie lijkt niet samen te 
hangen met de duur van de klachten. 

Bij patienten met een reeds opgetreden 
atrofie van de duimmuis zouden de minst 
goede resultaten worden bereikt. 14 Bij het 
onderzoek moet men hier dus op letten 
teneinde het moment van de verwijzing te 
kunnen bepalen. Ook bij oudere patienten 
lijken de operatieresultaten tegen te vallen, 
hetgeen een conservatief beleid bij ouderen 
ondersteunt.5 

Conclusie 

Het klinische beeld van het carpale-tunnel
syndroom wordt gekenmerkt door een be
loop in remissies en exacerbaties, inclusief 
de mogelijkheid van een spontaan herstel. 
Het gaat hierbij om een ongevaarlijke, 
maar hinderlijke aandoening. De huisarts 
kan de diagnose slechts met betrekkelijke 
zekerheid stellen; de provocatietests geven 

Tabel Studies naar corticoiainjecties bij het carpale-tunnelsyndroom. 

Auteur(5) Jaar Aantal Percentage Percentage Follow-up in 
publikatie patienten verbeterd recidief maanden 

Goodman & Forster28 1962 25 88% 32% 9-15 
Kendal121 1962 170 80% onbekend 6 of 7 
Phalen3 1966 270 62% 28% onbekend 
Schuchman et al.29 1971 17 82% onbekend onbekend 
Wood3O 1980 61 90% 67% 12 
Gelberman et al.31 1980 50 75% 89% 18 
Green32 1984 222 81% 46% 6-45 
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bij de diagnostiek immers weinig steun. Bij 
het onderzoek let men op zwakte van de 
musculus opponens pollicis en de musculus 
abductor pollicis door hun functies tegen 
weerstand te testen. Zolang er geen moto
risch verlies optreedt, kan de huisarts op 
geleide van de klachten van de patient 
rustig afwachten. Daarbij kan een spalk 
voor 's nachts helpen of men geeft een 
injectie met corticolden. Slaan conserva
tieve maatregelen niet aan, dan is operatief 
ingrijpen een succesvol alternatief. Natuur
lijk geldt dat de keuze van therapie mede 
bepaaJd wordt door leeftijd, lichamelijke 
conditie, beroep, luxerende momenten, 
progressie van de klachten, geassocieerde 
ziekten en de voorkeur van de patient. De 
huisarts is meestal in staat deze factoren te 
beoordelen op hun betekenis voor het ont
staan of voortbestaan van de klachten. 
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Abstract 
Lagro-Janssen T. The carpal tunnel syndrome. 
Huisarts Wet 1989; 32(10): 370-5, 382. 
The clinical picture of carpal tunnel syndrome is 
characterized by a course of remissions and 
exacerbations, including the possibility of spon
taneous recovery. Carpal tunnel syndrome is 
harmless but troublesome and inconvenient for 
the patient. The general practitioner can only 
reach a diagnosis with a comparative degree of 
certainty; provocation tests add little support to 
the diagnosis. During the examination, attention 
should be paid to strength of the opponens 
pollicis and abductor pollicis muscles. 

As long as there is no muscular weakness, the 
doctor can await developments in the light of the 
patient's complaints. Splinting during the night 
or steroid injections can be helpful. If conserva
tive measures are not effective, surgical treat
ment is a successful alternative. The choice of 
therapy is of course also determined by age, 
physical condition, profession, aggravating cir
cumstances, progression of symptoms, associ
ated illnesses and the patients's preference. The 
general practitioner is usually in a position to 
judge the importance of these factors in the 
causation or continuance of the complaints. 
Key words Carpal tunnel syndrome; Family 
practice. 
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