
 

Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) 
 

Indien u last heeft van tintelende vingers, een doof gevoel in de hand en/of 
vermindering van de knijpkracht in de hand dan zou er sprake kunnen zijn van een 
carpaal tunnel syndroom (CTS).  
Een CTS is een beknelling van de zenuw die kan ontstaan door o.a. zwelling, een 
ontsteking, reuma, slijtage en overbelasting van de hand of pols. 
 
Risicofactoren zijn: vaak herhaalde bewegingen (zoals werken aan de computer of 
appen), leveren van veel kracht, langdurige trillingen of werken met een ongunstige 
polshouding. Ook tijdens een zwangerschap is de kans op het krijgen van een CTS 
groter. 
 
Conservatieve behandeling: 
Het kan zijn dat u of uw arts de voorkeur geeft aan een conservatieve behandeling. 
Bijvoorbeeld omdat uw klacht van tijdelijke aard is zoals tijdens een zwangerschap of 
een tijdelijke overbelasting. 
De behandeling kan bestaan uit: 
1 Injectie van corticosteroïd/ NSAID’s door een arts  
2 Handfysiotherapie: 

 Adviezen met betrekking tot het aanpassen van uw houding en bewegingen 
zodat de klachten verminderen.  

 Oefeningen zoals zenuw glij oefeningen. 

 Spalktherapie: Bij voorkeur starten met continu dragen van een spalk maar ten 
minste ’s nachts. De spalk moet minimaal 2 weken worden gedragen. Indien 
er na 6 weken geen effect is wordt het dragen van een spalk gestopt. 
 

 
Operatieve behandeling: 
Bij een operatie van een CTS wordt ruimte gemaakt zodat de druk op de zenuw 
verdwijnt. 
Na de operatie:  

 Krijgt u een drukverband voor 3 dagen. 

 Mag u 3 weken niet zwaar tillen. 

 Kan uw werk hervat worden na 2-4 weken, afhankelijk van het soort werk dat 
u doet. 

 
Postoperatieve therapie onder begeleiding van de handtherapeut: 

 Oefentherapie en adviezen ter verminderen van zwelling 

 Oefentherapie om de pezen en zenuwen te laten glijden zodat er geen 
verklevingen ontstaan. 

 Stabilisatieoefeningen voor de pols 

 Advies over de belastbaarheid en integreren van de hand bij dagelijkse 
activiteiten. 
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