
 

 

Carpaal tunnel syndroom 

 

 

Inleiding 

 

De pijnspecialist heeft met u besproken dat uw pijnklachten van het carpaal tunnel syndroom 

behandeld gaan worden door middel van een (echogeleide) behandeling. In deze folder willen wij u 

graag informeren over deze behandeling. 

 

 

Indicatie 

 

Het carpaal tunnel syndroom ontstaat doordat een zenuw (de middelste armzenuw of nervus 

medianus) ter plaatse van de pols bekneld raakt. Deze zenuw verloopt via de onderarm naar de 

handpalm via een tunnel die wordt gevormd door de handwortelbeentjes en een stevig peesblad (de 

dwarse polsband) aan de handpalmzijde van de pols. Door die tunnel lopen ook de buigpezen van 

de vingers. De beknelling van de zenuw ontstaat door zwelling van het bindweefsel, waardoor de 

druk in de tunnel toeneemt. 

 

 
Figuur 1: de middelste armzenuw of nervus medianus raakt bekneld in de tunnel, welke gevormd 

wordt door de handwortelbeentjes en de peesplaat. 



 

 

 

 

Wat is de oorzaak? 

De beknelling van de zenuw in de nauwe carpale tunnel wordt doorgaans veroorzaakt door zwelling 

van de bekleding van de pezen. Zo treedt het op tijdens de zwangerschap en in de overgang maar 

minder vaak voorkomend ook bij een te langzaam werkende schildklier (hypothyreoidie) en 

overproductie van groeihormoon (acromegalie). 

Ook kunnen de peesscheden zwellen door irritatie zoals bij reuma en na forse handenarbeid. 

Bij patienten met suikerziekte (diabetes mellitus) (suikerziekte) komt het carpale tunnelsyndroom 

vaker voor dan bij mensen die dit niet hebben. Soms zijn er andere redenen dat de carpaletunnel te 

nauw wordt, zoals een benige afwijking (bijvoorbeeld een breuk). 

 

Is er onderzoek nodig? 

 

Op grond van het klachtenpatroon kan de diagnose vaak worden vermoed. Indien bij lokale druk op 

de zenuw de klachten toenemen of zich voordoen, wordt het al waarschijnlijker. Om zeker te weten 

of er sprake is van het carpaal tunnel syndroom kan een spierzenuwonderzoek of EMG 

(elektromyografie) nodig zijn; hierbij worden de handzenuwen met stroomstootjes doorgemeten. 

 

Voorbereiding 

 

U krijgt een datum en tijdstip waarop de behandeling plaats zal vinden. Op het afgesproken tijdstip 

meldt u zich bij Excellent Klinieken. Hier wordt u verder begeleidt. 

 

 

Medicijnen 

 

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan kan het zijn dat u voor de behandeling tijdelijk 

moet stoppen met deze medicijnen. 

 

De anesthesioloog-pijnspecialist heeft met u het volgende besproken: 

 

  NSAID 

  Ascal / Acetylsalicylzuur / Carbasalaat calcium 

  Plavix 

  Acenocoumarol 

  Marcoumar 

  ___________________ 

 

_____ dagen voor de behandeling stoppen met de aangekruiste medicijnen. 

 

_____ doorgaan met de aangekruiste medicijnen. 

 

De dag na de behandeling kunt u weer met de bloedverdunnende medicijnen beginnen, tenzij uw 

arts anders voorschrijft. 

 

 

Zwangerschap 

 

Wanneer u zwanger bent raden wij u aan om contact op te nemen met het pijncentrum. U hoort dan 

of de behandeling door kan gaan. 

 



 

 

 

Allergie  

 

Bent u allergisch voor röntgencontrast en/of huidontsmettingsmiddelen zoals jodium? Waarschuw 

ons dan. 

 

 

Nuchter zijn 

 

U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn. Wel raden wij u aan ’s ochtends een licht 

verteerbaar ontbijt te nuttigen en niet te zwaar of te uitgebreid te ontbijten. 

 

 

Behandeling 

 

Tijdens de procedure ligt u op uw rug. De huid wordt ontsmet. Met behulp van echoapparuur wordt 

de juiste plaats van de behandeling gezocht. De injectie vindt plaats 3 à 4 cm voor de polsplooi. 

Door middel van een gepulseerde radiofrequente stroom (PRF) en/of injectie van lokale verdoving 

en een ontstekingsremmer (corticosteroïden) wordt de zwelling van het omliggende weefsel en 

irritatie van de zenuw verminderd. 

 

Na de behandeling 

 

Als u zich na de behandeling goed voelt, mag u naar huis. Na de behandeling mag u zelf niet actief 

deelnemen aan het verkeer. We raden u aan om voor de behandeling al voor vervoer naar huis te 

zorgen. 

 

Lokale pijnlijkheid, welke binnen enkele dagen verdwijnt, is niet ongewoon, mogelijk op basis van 

een chemische peesschedeontsteking als reactie op de steroïdkristallen. U kunt hiervoor een 

pijnstiller innemen, zoals paracetamol (volgens bijsluiter) of uw eigen pijnstillende medicatie. 

 

Het uiteindelijke resultaat van de behandeling is meestal pas na enige weken tot een maand goed te 

beoordelen. Het is echter mogelijk dat u al eerder een gunstig effect op uw pijnklachten merkt. 

 

 

Complicaties en bijwerkingen 

 

Uw pijnspecialist zal de behandeling zorgvuldig uitvoeren. Uitzonderlijke complicaties zijn 

zenuwletsel, peesruptuur, bloeding, infectie en sympathische dystrofie. Ontregeling van een 

bestaande diabetes mellitus komt ook voor en eveneens een voorbijgaande roodheid van het 

gezicht. 

 

 

Tot slot 

 

• Als u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen heeft, dan kunt u op werkdagen 

tussen 08:30-16:30 uur bellen met het pijncentrum via telefoonnummer 085 0410 150. 

 

 


