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Een pijnlijke pols zonder trauma

Cyriac Peters-Veluthamaningal

(effectiviteit: 40% pijnreductie). Voor het CTS en de tendovagi-

nitis van De Quervain zijn lokale injecties met corticosteroï-

den effectief in vergelijking met placebo; de effecten daarvan 

zijn op korte termijn goed maar op lange termijn nog ondui-

delijk. Aspireer een ganglion zo nodig bij mechanische hinder, 

maar er is een grote recidiefkans bij zowel aspiratie (12-88%) 

als chirurgische behandeling (1-40%). Verwijs voor operatieve 

behandeling van polsklachten naar een (hand)chirurg en 

voor conservatieve behandelmethoden (zoals oefentherapie of 

spalkbehandeling) naar een handtherapeut.

Wat moet ik uitleggen?
Leg uit dat bij milde of kortdurende klachten van zowel spe-

cifieke als aspecifieke polsklachten het beloop kan worden 

afgewacht. Van alle patiënten die met hand- en polsklachten 

de huisarts bezoeken, is ongeveer een kwart na drie maanden 

hersteld. Na een jaar zegt ongeveer 40% van de patiënten her-

steld te zijn. Bij onvoldoende verbetering na afwachtend beleid 

bij CTS werkt mogelijk een spalkbehandeling of één à twee 

corticosteroïdinjecties. Bij aanhoudende klachten kan opera-

tieve behandeling helpen. Bij onvoldoende verbetering na af-

wachtend beleid bij een tendovaginitis van De Quervain is een 

lokaal NSAID de eerste keuze. Bij onvoldoende effect daarvan 

is een corticosteroïdinjectie aangewezen. Verwijs bij aanhou-

dende klachten voor operatieve behandeling. Laat de behan-

delstrategie afhangen van de voorkeuren van de patiënt. ▪
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Wat is het probleem?
Huisartsen zien regelmatig patiënten met een pijnlijke pols. 

De aandoening kan het functioneren privé en beroepsmatig 

behoorlijk beperken. Na een recent trauma is een diagnose 

(fractuur of contusie) redelijk gemakkelijk te stellen. In andere 

gevallen is het de kunst om vast te stellen of het om een spe-

cifieke of een aspecifieke aandoening gaat, waarbij de laatste 

vaak moeilijker te behandelen is.

Wat moet ik weten?
De incidentie van polsklachten in de Nederlandse huisartsen-

praktijk bedraagt ongeveer 4 per 1000 patiënten per jaar en 

de prevalentie 6 per 1000 patiënten. Een pijnlijke pols komt 

vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. De meestvoorko-

mende specifieke aandoeningen die een pijnlijke pols veroor-

zaken zijn: carpaletunnelsyndroom (CTS), tendovaginitis van 

De Quervain, gewrichtsaandoeningen (artritis en artrose) en 

ganglion. Aspecifieke klachten van de pols worden geschaard 

onder het containerbegrip CANS (Complaints of Arm, Neck 

and Shoulder).

Wat moet ik doen?
Let bij de anamnese op de locatie en ernst van de pijn, de im-

pact op dagelijks leven en werk, en provocerende en mitige-

rende factoren. Het lichamelijk onderzoek kan de volgende 

aandoeningen aan het licht brengen: hypotrofie van de the-

nar (CTS), zwelling aan de dorsale zijde van de pols (ganglion), 

crepitaties aan de radiale zijde van de pols (tendovaginitis van 

De Quervain) of roodheid/warmte van het polsgewricht (artri-

tis). De test van Finkelstein (pijn bij de processus radialis bij 

ulnairdeviatie) is positief bij een tendovaginitis van De Quer-

vain. Deze test heeft een goede interbeoordelaarsbetrouw-

baarheid. De klassieke provocatietests van het CTS (teken van 

Tinel en test van Phalen) maken te weinig onderscheid om in 

de dagelijkse praktijk te kunnen toepassen.

Bij typische anamnestische kenmerken en bevindingen 

bij lichamelijk onderzoek bij een specifieke polsaandoening 

is aanvullend onderzoek niet geïndiceerd. De huisarts kan de 

meeste polsaandoeningen goed zelf behandelen. Kies bij mil-

de klachten in eerste instantie voor een afwachtend beleid. 

Als medicamenteuze behandeling met analgetica nodig is, 

kies dan eerst voor paracetamol. Schrijf bij onvoldoende effect 

en bij afwezigheid van contra-indicaties gedurende twee we-

ken orale NSAID’s voor. Het effect van op de huid aangebrachte 

NSAID’s is kortdurend en is alleen onderzocht bij artrose van 

hand en pols. Overweeg voor deze indicatie gedurende een pe-

riode van 8 weken applicatie van 4x daags diclofenacgel lokaal 
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