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Belangrijkste wijzigingen
Gezamenlijke besluitvorming speelt een grote rol bij de behandeling van een patiënt met
carpaletunnelsyndroom, de behandelopties zijn in essentie ongewijzigd.
De behandeling van carpaletunnelsyndroom bij zwangeren is niet anders dan bij nietzwangeren.
Bij een ganglion wordt aspiratie pro diagnosi ontraden, omdat het beloop na deze behandeling
niet anders is dan bij afwachtend beleid. Gebruik diafanie bij diafanoscopie bij twijfel over de
diagnose en vraag zo nodig echografie aan.
Als verwijsindicaties bij een contractuur van Dupuytren zijn toegevoegd: functionele
beperkingen, pijn en snelle progressie van de flexiecontractuur van een vinger.
Het behandelschema van een malletvinger (hamervinger) is aangepast.
Handvatten voor de diagnostiek van acute trauma’s van hand en pols zijn toegevoegd.

NHG-Standaard Hand- en polsklachten - pagina 2

Kernboodschappen
Voor diagnostiek bij hand- en polsaandoeningen in de eerste lijn zijn in de regel anamnese en
gericht lichamelijk onderzoek voldoende. Overweeg alleen aanvullend onderzoek als dit
consequenties heeft voor het beleid. Overweeg verwijzing of consultatie bij twijfel over de
diagnose.
Gezamenlijke besluitvorming speelt een grote rol bij de behandeling van
carpaletunnelsyndroom. Kies eerst voor een periode van afwachten bij klachten die mild tot
matig zijn of slechts enkele weken bestaan. Overweeg bij matige tot ernstige klachten
spalkbehandeling, corticosteroïdinjectie(s) of verwijzing voor eventuele chirurgische
decompressie.
Behandel handartrose zo lang mogelijk conservatief, kies bij voorkeur voor een combinatie van
behandelingen. Wees terughoudend met het aanbieden van een corticosteroïdinjectie bij
patiënten met CMC1-artrose.
Overweeg een corticosteroïdinjectie bij patiënten met een symptomatische triggervinger en
behandelwens.
Er is geen bewijs voor de effectiviteit van spalken of injecties bij een contractuur van
Dupuytren. Overweeg verwijzing voor operatie bij patiënten met een behandelwens en
functionele belemmering van de hand, pijn of snelle progressie van de flexiecontractuur van een
vinger.
Overweeg spalkbehandeling en een corticosteroïdinjectie bij patiënten met een tendovaginitis
van De Quervain die niet verbeteren bij afwachtend beleid of die > circa 6 weken klachten
hebben. Overweeg een combinatiebehandeling.
Verricht röntgendiagnostiek bij een malletvinger om te differentiëren tussen een tendinogene of
ossale malletvinger, en om een eventuele operatie-indicatie (ossale malletvinger met
avulsiefragment > 30% van het gewrichtsoppervlak) uit te sluiten.
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Inleiding
Scope
Algemene diagnostiek van hand- en polsklachten bij volwassenen in de huisartsenpraktijk.
Diagnostiek en behandeling van de volgende veelvoorkomende niet-traumatische hand- en
polsklachten die de huisarts zelf (initieel) kan behandelen:
carpaletunnelsyndroom (CTS)
ganglion
artrose van de hand
triggervinger en triggerduim
contractuur van Dupuytren
tendovaginitis van De Quervain
Acute beoordeling, algemene diagnostiek en verwijscriteria bij veelvoorkomende traumatische
aandoeningen van hand en pols, met aandacht voor aandoeningen die minder vaak voorkomen
maar een hoog risico hebben op langdurige klachten en/of beperkingen.
Conservatieve behandeling van malletvinger.
Zie ook: Detail nr. 1 Scope

Buiten de scope
Aanvullend onderzoek en verder beleid bij minder vaak voorkomende acute trauma’s van de
hand en pols (zie de multidisciplinaire Richtlijn Handfracturen).
Aanvullend onderzoek en verder beleid bij posttraumatisch letsel van hand en pols.
Aandoeningen die zich niet beperken tot de hand- en polsregio, zoals:
complex regionaal pijnsyndroom (CRPS), voorheen bekend als südeckdystrofie of
sympathische reflexdystrofie (zie de multidisciplinaire richtlijn Complex Regionaal Pijn
Syndroom type 1)
ziekte van Raynaud (zie NHG-Behandelrichtlijn Fenomeen van Raynaud)
huidaandoeningen (zoals huidinfecties, eczeem, epitheelcyste)
bottumoren
reumatoïde artritis (zie NHG-Standaard Artritis)
Hand- en polsklachten die hun oorsprong elders in het lichaam hebben (zoals uitstralende
klachten bij een cervicale hernia).
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Achtergronden
Algemeen
Begrippen

Carpaletunnelsyndroom

Het carpaletunnelsyndroom (CTS) bestaat uit een verzameling klachten veroorzaakt door
compressie van de n. medianus in het verloop van de carpale tunnel. Uiteindelijk kan compressie
van de n. medianus leiden tot thenaratrofie en spierzwakte. Er is geen gouden standaard voor de
diagnose, maar men spreekt wel van ‘klassiek CTS’ bij volwassenen met tintelingen in het
verdelingsgebied van de n. medianus, waar de patiënt ’s nachts wakker van wordt en die
verbeteren of verergeren bij bepaalde houdingen of bewegingen.
Ganglion

Een ganglion is een uitstulping van een gewrichtskapsel of peesschede, gevuld met synoviale
vloeistof. Een ganglion kan groeien, maar ook resorberen en eventueel later opnieuw opkomen.
Meestal geeft een ganglion geen klachten, soms zijn er pijnklachten bij bepaalde bewegingen,
functionele beperkingen of cosmetische bezwaren.
Artrose van de hand

Artrose is een klinisch syndroom gekenmerkt door activiteitgerelateerde gewrichtspijn, stijfheid
en functiebeperking. Pijnklachten bij artrose treden vaak op in exacerbaties (flares). Artrose in de
hand komt meestal voor aan de duimbasis in het carpometacarpale gewricht (CMC1) of het
scafotrapeziotrapezoïdale gewricht (STT), en in de proximale (PIP) of distale (DIP)
vingergewrichten. Kenmerkend is de vorming van benige verdikkingen bij de PIP-gewrichten
(noduli van Bouchard) of bij de DIP-gewrichten (noduli van Heberden). Artrose in de pols of de
handwortelbeentjes komt minder vaak voor (soms in het radiocarpale gewricht of in het distale
radio-ulnaire gewricht).
Triggervinger

Een triggervinger of triggerduim (andere benamingen zijn springvinger, springduim, hokkende
vinger of hokkende duim) is een tendovaginitis van de flexorpezen van de vingers of de duim. Het
normale en soepele glijden van de flexorpees tijdens buigen en strekken van de vinger wordt
belemmerd ter hoogte van de A1-pulley, wat kan leiden tot pijn bij buigen, ‘hokken’ van de vinger
bij strekken, of beperkingen bij buigen en strekken van de vinger.
Contractuur van Dupuytren

Een contractuur van Dupuytren is een fibromatose van de aponeurosis palmaris. Kenmerkend is
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het ontstaan van zeer vaste en soms pijnlijke knobbels (noduli) en bindweefselstrengen in de
handpalm en vingers, vooral in de straal van de pink en ringvinger. Op langere termijn kan dit
leiden tot een permanente flexiecontractuur.
Tendovaginitis van De Quervain

Tendovaginitis van De Quervain is een irritatie van de pezen van de m. abductor pollicis longus
en/of de m. extensor pollicis brevis. Kenmerkend zijn pijn aan de radiale zijde van de pols (vooral
bij grijpbewegingen en bij ulnaire deviatie van de pols), functiebeperking van de duim en soms
zwelling aan de dorsoradiale zijde van de pols.
Malletvinger

De malletvinger (hamervinger) ontstaat door letsel van de pees of peesaanhechting van de
vingerextensor ter hoogte van de eindfalanx. Men onderscheidt de tendinogene malletvinger
(ruptuur van de pees) en de ossale malletvinger (avulsiefractuur van de distale falanx).
Kenmerkend is de flexiestand van de vinger in het DIP-gewricht en de onmogelijkheid van actieve
extensie.
Epidemiologie
In de algemene Nederlandse bevolking bedraagt de prevalentie van hand- en polsklachten
ongeveer 125 per 1000 personen; deze stijgt met de leeftijd.
In de Nederlandse huisartsenpraktijk is de prevalentie van hand- en vingerklachten 20,6 per
1000 patiënten en van polsklachten ongeveer 8,8 per 1000 patiënten.
De incidentie hand- en vingerklachten in de Nederlandse huisartsenpraktijk is ongeveer 24,1
nieuwe episoden per 1000 patiënten per jaar; die van polsklachten is ongeveer 10,3 episoden
per 1000 patiënten per jaar.
Hand- en polsklachten komen in de huisartsenpraktijk vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.
Zie ook: Detail nr. 2 Epidemiologie

Relevante anatomie
De anatomie van de hand en pols is complex.
Zie ook: Detail nr. 3 Relevante anatomie

Carpaletunnelsyndroom
Epidemiologie
De prevalentie van CTS in de algemene Nederlandse bevolking is 6,8%.
De prevalentie in de huisartsenpraktijk is voor vrouwen ongeveer 9 en voor mannen ongeveer 4
per 1000 patiënten per jaar.
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De incidentie in de huisartsenpraktijk is voor vrouwen ongeveer 5 en voor mannen ongeveer 2
nieuwe episoden per 1000 patiënten per jaar. In een normpraktijk (2095 patiënten) stelt de
huisarts per jaar 3-4 keer de diagnose ‘CTS’.
CTS is een aandoening die vaker voorkomt bij vrouwen dan bij mannen, en vooral in de leeftijd
45-64 jaar.
1/3 van de zwangere vrouwen krijgt klachten passend bij CTS, met name in het tweede en derde
trimester; bij 70% van hen zijn de klachten bilateraal.
Zie ook: Detail nr. 4 Epidemiologie

Etiologie en pathofysiologie
De carpale tunnel is een nauwe doorgang aan de palmaire zijde van de pols. De tunnel wordt aan
de dorsale zijde begrensd door de carpalia en aan de palmaire zijde door het ligamentum carpi
transversum. In de tunnel lopen de n. medianus en de flexorpezen van duim en vingers. CTS wordt
veroorzaakt door drukverhoging in de carpale tunnel. Deze drukverhoging kan ischemie
veroorzaken in de n. medianus, wat aanleiding geeft tot verminderde zenuwgeleiding met als
gevolg paresthesieën, sensibele uitval, pijn en in een vergevorderd stadium ook motorische uitval
en atrofie.
Zie ook: Detail nr. 5 Etiologie en pathofysiologie

Risicofactoren

Factoren die mogelijk geassocieerd zijn met het ontwikkelen van CTS:
vrouwelijk geslacht
hogere leeftijd
overgewicht
zwangerschap
diabetes mellitus (zowel type 1 als 2)
menopauze
posttraumatische en congenitale vormafwijkingen van de pols
reumatoïde artritis of handartrose (CMC1-artrose)
Hypo- en hyperthyreoïdie
Werkgerelateerde risicofactoren die mogelijk bijdragen aan het ontstaan van CTS:
hoogrepeterende bewegingen in combinatie met knijpen en kracht zetten
langdurig gebruik van trillend handgereedschap
ongunstige werkhoudingen (> 30° dorsale of palmaire flexie vanuit neutrale polsstand)
Zie ook: Detail nr. 6 Risicofactoren

Beloop en prognose
Ongeveer 25% van de patiënten met CTS ervaart spontane verbetering over een periode van 4
weken. Bij ongeveer 50% nemen de klachten op langere termijn (2 jaar) af zonder behandeling.
Bij ongeveer 25% verergeren de klachten en kan uiteindelijk structurele schade aan de n.
medianus ontstaan.
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Bij zwangeren is de prognose niet anders dan bij niet-zwangeren: tot 50% herstelt binnen 1-3
jaar na de bevalling. Bij ongeveer 30% van de onbehandelde patiënten nemen de klachten
mettertijd echter toe.
Zie ook: Detail nr. 7 Beloop en prognose

Ganglion
Epidemiologie
In de algemene Nederlandse bevolking is de prevalentie 4,5 en de incidentie 3,3 episoden per
1000 personen per jaar.
In de huisartsenpraktijk is de prevalentie 4,3 per 1000 patiëntjaren (3,2 voor mannen, 5,4 voor
vrouwen) en de incidentie 4,5 per 1000 patiëntjaren (3,2 voor mannen, 5,7 voor vrouwen).
Zie ook: Detail nr. 8 Epidemiologie

Etiologie en pathofysiologie

Etiologie

De oorzaak voor het ontstaan van een ganglion is meestal onbekend.
Een ganglion ter hoogte van het DIP-gewricht (‘mucoïdcyste’) is meestal een gevolg van een
degeneratieve afwijking (artrose van het DIP-gewricht). Ulceratie van de cyste komt uitsluitend
voor aan het DIP-gewricht.
Een ganglion kan een uiting zijn van artrose, al dan niet na een fractuur.
Een ganglion kan een uiting zijn van gewrichtsinstabiliteit (met name van het scafolunaire
gewricht).
Er lijkt geen duidelijke relatie te bestaan met werk of vrijetijdsbesteding.
Zie ook: Detail nr. 9 Etiologie

Pathofysiologie en symptomatologie

De meeste ganglia liggen aan de dorsale zijde van de pols.
Een peesschedeganglion is vaak te vinden aan de volaire zijde van het MCP-gewricht dan wel de
proximale falanx.
Een ganglion kan ook voorkomen aan de dorsale zijde van de DIP-gewrichten (mucoïdcyste).
Een ganglion geeft dikwijls geen klachten. Soms is er sprake van paresthesieën, pijn,
cosmetische bezwaren, subjectieve zwakte en/of angst voor een kwaadaardige oorzaak.
Zie ook: Detail nr. 10 Pathofysiologie en symptomatologie

Beloop en prognose
Een ganglion kan geleidelijk of abrupt ontstaan en de grootte kan fluctueren. Bij ongeveer de helft
van de patiënten kan het ganglion ook weer spontaan verdwijnen.
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Zie ook: Detail nr. 11 Beloop en prognose

Artrose van de hand
Epidemiologie
Bij gebrek aan een specifieke ICPC-code zijn er geen recente cijfers over de incidentie en
prevalentie in de Nederlandse huisartsenpraktijk .
De incidentie van handartrose in de huisartsenpraktijk bij patiënten > 45 jaar lijkt voor vrouwen
hoger dan voor mannen (3,6 versus 1,1 per 1000 patiënten per jaar). De incidentie neemt toe
met de leeftijd.
Het merendeel van de mensen > 55 jaar heeft radiologische kenmerken van artrose van de hand
of pols, maar slechts ongeveer 20% van hen heeft ook klinische symptomen.
Zie ook: Detail nr. 12 Epidemiologie

Etiologie en pathofysiologie
Artrose komt ook vaak voor zonder aanwijsbare oorzaak (primaire artrose) of ten gevolge van
een andere aandoening (secundaire artrose), zoals reumatoïde artritis (zie NHG-Standaard
Artritis).
Het verlies van gewrichtskraakbeen en de nieuwvorming van bot kunnen het gevolg zijn van:
langdurige mechanische belasting
eerder trauma
(posttraumatische) instabiliteit van het gewricht
Zie ook: Detail nr. 13 Etiologie en pathofysiologie

Risicofactoren

Factoren die mogelijk geassocieerd zijn met het ontwikkelen van artrose:
leeftijd
vrouwelijk geslacht
overgewicht
artrose in andere gewrichten
eerder doorgemaakte fracturen
Zie ook: Detail nr. 14 Risicofactoren

Beloop en prognose
Het merendeel van de patiënten rapporteert mettertijd een toename van pijnklachten, maar
artrose van de hand heeft niet altijd een progressief beloop.
Progressie van de artrose gaat gepaard met verminderde knijpkracht van de handspieren.
CMC1-artrose gaat doorgaans gepaard met meer functiebeperkingen dan PIP- of DIP-artrose.
Pijnklachten bij artrose treden vaak op in exacerbaties (flares), die gepaard kunnen gaan met
toegenomen stijfheid, warmte en hydrops (zie NHG-Standaard Artritis).
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Er is nog weinig bekend over de invloed van comorbiditeit, werkgerelateerde en/of
arbeidsrelevante factoren en psychosociale factoren (angst, depressie, ziekteperceptie) op het
beloop van de klachten.
Zie ook: Detail nr. 15 Beloop en prognose

Triggervinger en triggerduim
Epidemiologie
De incidentie in de algemene Nederlandse bevolking is ongeveer 2,6%.
Er zijn geen recente incidentie- en prevalentiecijfers beschikbaar uit de Nederlandse
huisartsenpraktijk.
De aandoening komt 4-6 × vaker voor bij vrouwen en relatief vaak in de leeftijdscategorieën 1-4
en 40-70 jaar.
Doorgaans betreft het de ringvinger, de duim of de middelvinger en vaker de dominante hand.
Zie ook: Detail nr. 16 Epidemiologie

Etiologie en pathofysiologie
Irritatie van de flexorpeesschede ter hoogte van de A1-pulley (zie Relevante anatomie) leidt tot
een vernauwing van de peesschede met soms ook verdikking van de flexorpees (nodus van
Notta).
De oorzaak van een triggervinger is niet bekend. Hoewel vaak gesproken wordt van
‘tenosynovitis’ worden bij pathologisch anatomisch onderzoek geen verschijnselen van
inflammatie gevonden, maar wel van fibrosering.
Bij jonge kinderen lijkt een triggerduim veroorzaakt te worden door een diameterverschil tussen
de m. flexor pollicis longus en de peesschede.
Zie ook: Detail nr. 17 Etiologie en pathofysiologie

Risicofactoren

Factoren die mogelijk geassocieerd zijn met het ontwikkelen van triggervinger:
diabetes mellitus
reumatoïde artritis
hypothyreoïdie
CTS-operatie
jicht
repeterende bewegingen van de vingers
Beloop en prognose
Er is zeer weinig onderzoek gedaan naar het natuurlijke beloop van een triggervinger,
verondersteld wordt dat 20-29% spontaan herstelt.
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Een langdurig bestaande triggervinger kan leiden tot een flexiecontractuur van het PIPgewricht.
Zie ook: Detail nr. 18 Beloop en prognose

Contractuur van Dupuytren
Epidemiologie
De prevalentie in de Nederlandse bevolking stijgt van 5% in de leeftijd 50-55 jaar tot 53% in de
leeftijd 76-80 jaar. Bij de meeste patiënten zijn noduli en strengen aanwezig zonder
flexiecontractuur.
De exacte incidentie en prevalentie in de Nederlandse huisartsenpraktijk is niet bekend.
De aandoening komt vooral voor bij mannen rond de 50 jaar, in die leeftijdsgroep 9 × zo vaak
als bij vrouwen. Op latere leeftijd is de prevalentie bij mannen en vrouwen gelijk.
Bij patiënten met een donkere huidskleur komt een contractuur van Dupuytren minder vaak
voor.
Zie ook: Detail nr. 19 Epidemiologie

Etiologie en pathofysiologie
Een contractuur van Dupuytren is een fibromatose van de fascia palmaris die leidt tot noduli en
strengen in de handpalm en flexiecontractuur van de vingers. De aandoening komt bij 50% van de
patiënten in beide handen voor. Als slechts 1 hand is aangedaan, betreft het meestal de dominante
hand.
Risicofactoren

Factoren die mogelijk geassocieerd zijn met het ontwikkelen van een contractuur:
positieve familieanamnese voor Dupuytren
leeftijd
mannelijk geslacht
handtrauma in de voorgeschiedenis
ziekte van Ledderhose (fibromatose van de fascia plantaris)
ziekte van Peyronie (fibromatose van de zwellichamen van de penis)
Zie ook: Detail nr. 20 Risicofactoren

Beloop en prognose
Het beloop kent drie fasen:
vroege fase: huidveranderingen en intrekkingen van de huid
intermediaire fase: vorming van noduli en strengen
late fase: ontstaan van contracturen
De aandoening leidt niet altijd tot symptomatische contracturen van de vingers, maar blijft bij
sommige patiënten beperkt tot de handpalm.
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Zie ook: Detail nr. 21 Beloop en prognose

Tendovaginitis van De Quervain
Epidemiologie
De prevalentie in de algemene Nederlandse bevolking is voor vrouwen 13 en voor mannen 5 per
1000 personen.
De exacte incidentie en prevalentie in de Nederlandse huisartsenpraktijk is niet bekend.
De aandoening komt vooral voor bij vrouwen van 35-55 jaar; relatief vaak tijdens de
zwangerschap en in de periode dat borstvoeding gegeven wordt.
Zie ook: Detail nr. 22 Epidemiologie

Etiologie en pathofysiologie
De pezen van de m. abductor pollicis longus en m. extensor pollicis brevis lopen doorgaans
gezamenlijk in 1 compartiment aan de radiale zijde van de pols. Door verdikking van de
peesschede rondom deze pezen ontstaat een relatieve vernauwing van het compartiment met
irritatie van de pezen tot gevolg.
Hoewel er wel gesproken wordt van ‘tendovaginitis’ worden er bij pathologisch anatomisch
onderzoek geen verschijnselen van inflammatie gevonden.
Zie ook: Detail nr. 23 Etiologie en pathofysiologie

Risicofactoren

Factoren die mogelijk geassocieerd zijn met het ontwikkelen van De Quervain:
hogere leeftijd
vrouwelijk geslacht
activiteiten waarbij de pols herhaaldelijk gebogen wordt in een extreme positie
Beloop en prognose
Het natuurlijke beloop is niet bekend.

Malletvinger
Epidemiologie
Bij gebrek aan een specifieke ICPC-code en onderzoek in de eerste lijn is de incidentie en
prevalentie van malletvinger in de huisartsenpraktijk niet bekend.
Vaak betreft het dig. III-V bij jongere mannen en bij oudere vrouwen.
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Etiologie en pathofysiologie
De malletvinger ontstaat door ruptuur van de extensorpees bij de aanhechting aan de distale
falanx wanneer deze met kracht gebogen wordt. Klassiek gebeurt dit tijdens het sporten, zoals
bij basketbal, voetbal(keepers) of volleybal, maar het kan ook optreden bij tal van dagelijkse
activiteiten, zoals het opmaken van bedden.
Bij ouderen kan reeds een gering trauma leiden tot een malletvinger.
Beloop en prognose
Een onbehandelde malletvinger kan leiden tot een zwanenhalsdeformiteit (swan-neck deformity)
en DIP-artrose.
Zie ook: Detail nr. 24 Beloop en prognose
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Richtlijnen diagnostiek
Bij specifieke hand- en polsaandoeningen zijn anamnese en gericht lichamelijk onderzoek
(inspectie, palpatie en bewegingsonderzoek) in de regel voldoende om de diagnose te stellen en
andere diagnoses onwaarschijnlijker te maken (zie Evaluatie van niet-traumatische klachten en
tabel 1).

Diagnostiek algemeen
Anamnese

Algemene vragen

Vraag naar:
aanleiding, tijdstip (ochtend, nachtelijk) en verloop van de klachten in de tijd
ernst van de klachten (intermitterend of continu aanwezig, werkverzuim)
dominante of niet-dominante hand
dagelijkse bezigheden (werk, hobby’s) en bijbehorende hand- en polsbewegingen
zelf reeds geïnitieerde behandeling
zwangerschap
voorgeschiedenis:
vergelijkbare klachten, eerder letsel, (niet-recent) trauma, eerdere voorgeschreven of
chirurgische behandelingen
diabetes of hart- en vaatziekten
artrose, jicht, reuma of andere gewrichtsklachten, met name ipsilaterale nek-, schouder- of
elleboogklachten
Speciﬁeke vragen over de klachten

Denk aan 4 soorten klachten:
pijn:
ernst, lokalisatie en (bi)lateraliteit
nachtelijke pijn, klachten bij activiteit of juist in rust
bij specifieke bewegingen (dragen van een bord, sleutel omdraaien) of bewegingen die door
pijn niet meer mogelijk zijn
veranderingen in sensibiliteit (tintelingen, prikkelingen, hypo- of hyperesthesie)
stijfheid (continu, na rust (ochtendstijfheid) of met name na activiteit)
zwakte (vastpakken en vasthouden)
klikken (mogelijk teken van instabiliteit)
Zie ook: Detail nr. 25 Speciﬁeke vragen over de klachten
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Lichamelijk onderzoek
Verricht oriënterend lichamelijk onderzoek
Vergelijk de klachten met de niet aangedane zijde
Vul het lichamelijk onderzoek aan met meer specifiek onderzoek op geleide van de klachten.
Inspectie

Houding van de betrokken extremiteit en rusthouding van de hand
Zwelling, atrofie, noduli of strengen
Kleur en doorbloeding (aanwijzingen voor trofische stoornissen)
Deformiteiten aan de pols of aan het MCP- (subluxatie, deviatie), DIP- of PIP-gewricht
(flexiecontractuur, zwanenhals- of boutonnièredeformiteit)
Palpatie

Sensibiliteit bij lichte aanraking
Pijn bij palpatie
Beweging en functie

Flexie, extensie, ulnaire en radiare deviatie, pro- en supinatie
Oriënterend onderzoek van bewegingen bij ADL-activiteiten (voor de pols: dart throwing motion;
voor de vingers: vuist maken)
Onhandigheid in motoriek (vaak een uiting van licht sensibiliteitsverlies)
Kracht (grijpkracht)
Zie ook: Detail nr. 26 Beweging en functie

Aanvullend onderzoek
Vraag alleen aanvullend onderzoek aan als dit consequenties heeft voor het beleid; doorgaans is
aanvullend onderzoek niet bijdragend.
Voor indicaties en mogelijkheden bij de meest voorkomende specifieke aandoeningen, zie de
specifieke diagnostische richtlijn per aandoening in deze standaard.
Evaluatie van niet-traumatische klachten
Zie tabel 1 voor de meest voorkomende niet-traumatische aandoeningen.
Tabel 1 Typerende symptomen bij niet-traumatische aandoeningen van de hand en pols
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Lokalisatie

Aandoening

Belangrijkste symptomen

Pols en/of vingers

Carpaletunnelsyndroom

(Nachtelijke) paresthesieën in voornamelijk dig. I-III
en de radiale zijde van dig. IV en de aansluitende
handpalmregio. Wapperen met de hand kan
verlichting geven (zie ook Diagnostiek bij
carpaletunnelsyndroom)

Ganglion

Gladde ronde, meestal pijnloze en vast-elastische
zwelling, geﬁxeerd aan de onderlaag, vaak aan de
dorsale zijde van de pols of bij de DIP-gewrichten. Er
kan drukpijn zijn ter plaatse of ter hoogte van de
overgang van het scafoïd en het lunatum (zie ook
Diagnostiek bij ganglion)

Artrose van de PIP- en DIPgewrichten

Pijn, zwelling, stijfheid en/of bewegingsbeperking
van PIP- en DIP-gewrichten (zie ook Diagnostiek bij
handartrose)

Triggervinger of triggerduim

‘Hokken’ bij strekken van de vinger of duim vanuit
diepe ﬂexie, pijn bij buigen en/of drukpijn en
zwelling palmair ter plaatse van het MCP-gewricht
en de A1-pulley (zie ook Diagnostiek bij
triggervinger)

Handpalm

Contractuur van Dupuytren

Vast-elastische, soms pijnlijke verdikkingen en/of
strengen in de handpalm met geleidelijk
progressieve ﬂexiecontractuur van de vingers (zie
ook Diagnostiek bij contractuur van Dupuytren)

Radiale zijde pols

Tendovaginitis van De
Quervain

Lokale (druk)pijn en/of zwelling aan radiale zijde van
de pols, met name over de m. abductor pollicis
longus en m. extensor pollicis brevis (zie ook
Diagnostiek bij tendovaginitis van De Quervain)

Radiale zijde
pols/duimbasis

Artrose van het CMC1gewricht

Pijn, zwelling, stijfheid en/of bewegingsbeperking
van het CMC1-gewricht (zie ook Diagnostiek bij
handartrose)

Midcarpaal/pols

Ligamentaire hyperlaxiteit,
carpale instabiliteit,
scafolunaire disfunctie,
posttraumatisch letsel

Pijnklachten midcarpaal en rond de pols, eventueel
met giving way en klikken; mogelijk trauma in het
verleden (val op de uitgestrekte hand) (zie ook Meer
aspeciﬁeke midcarpale hand- en polsklachten)

Vingers

Atypische of slecht te duiden klachten

Maak bij klachten die atypisch zijn of die niet binnen een duidelijke diagnose passen een
inschatting van:
de ernst van de klachten en beperkingen
de verwachtingen van de patiënt ten aanzien van diagnostiek en behandeling
Denk bij atypische of slecht te duiden pijnklachten die gepaard gaan met tintelingen of
veranderingen in sensibiliteit ook aan:
neurogene compressie cervicaal, rond de elleboog of rond de pols
complex regionaal pijnsyndroom (CRPS).
Zie ook: Detail nr. 27 Atypische of slecht te duiden klachten
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Meer aspeciﬁeke midcarpale hand- en polsklachten

Zowel de eerste als in de tweede lijn vormen aspecifieke midcarpale hand- en polsklachten een
diagnostisch dilemma voor behandelaars. Er zijn substantiële lacunes in de kennis met
betrekking tot diagnostiek en beleid.
Wees bij aspecifieke midcarpale hand- en polsklachten bedacht op de gevolgen van een trauma
in het verleden, zoals scafolunaire disfunctie, carpale instabiliteit of (late gevolgen van een)
scafoïdfractuur. Tijdige onderkenning kan een verschil maken in het beloop.
Overweeg bij twijfel over de diagnose laagdrempelige verwijzing of consultatie.
Zie ook: Detail nr. 28 Meer aspeciﬁeke midcarpale hand- en polsklachten

Diagnostiek bij carpaletunnelsyndroom
Er bestaat geen gouden standaard voor de diagnose ‘CTS’.
Maak op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek onderscheid tussen:
‘klassiek CTS’
‘mogelijk CTS’
diagnose CTS onwaarschijnlijk (zie Evaluatie CTS).
Zie ook: Detail nr. 29 Diagnostiek bij carpaletunnelsyndroom

Anamnese
De anamnese is gericht op het vaststellen van de aan- of afwezigheid van typische klachten voor
CTS en het bepalen van de ernst en hinder van de klachten.
Vraag naar:
paresthesieën of tintelingen (met name in dig. I-III)
nachtelijke klachten en wakker worden van deze klachten
krachtsverlies (voorwerpen uit de handen laten vallen)
invloed van specifieke bewegingen (verbetering bij wapperen of warm water; toename bij
flexie van de pols of compressie volair zoals bij autorijden, telefoneren, typen of gebruik van
vibrerend handgereedschap)
eerdere behandeling en effect hiervan (spalken, injecties, handtherapie, operaties)
Lichamelijk onderzoek
Het lichamelijk onderzoek kan de diagnose aannemelijker maken, maar dient vooral om een
indruk te krijgen van de ernst van de aandoening.
Lichamelijk onderzoek is ook van belang wanneer de anamnese aanleiding geeft om aan andere
aandoeningen dan CTS te denken.
Onderzoek klachten en afwijkingen die passen bij ernstig CTS; deze hebben een negatieve
prognostische waarde omdat ze in een laat stadium optreden (krachtsverlies is echter weinig
specifiek voor CTS):
atrofie van de thenar
krachtsverlies van de m. abductor pollicis brevis (verminderde kracht bij abductie van de
duim tegen weerstand)
krachtsverlies van de m. opponens pollicis (verminderde kracht bij het drukken van de duim
tegen de top van de pink)
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We bevelen provocatietests niet aan omdat hun diagnostische waarde beperkt is.
Zie ook: Detail nr. 30 Lichamelijk onderzoek

Aanvullend onderzoek
Bij twijfel over de diagnose: overweeg aanvullende diagnostiek alvorens te starten met
behandeling.
De keuze voor EMG, zenuwechografie of verwijzing voor aanvullend onderzoek is afhankelijk
van de lokale afspraken en beschikbaarheid (zie ook Consultatie en verwijzing).
Zie ook: Detail nr. 31 Aanvullend onderzoek

Evaluatie CTS

Klassiek CTS

Stel de diagnose ‘klassiek CTS’ indien alle onderstaande 5 kenmerken aanwezig zijn:
volwassen patiënt
tintelingen, al dan niet met pijn en een doof gevoel, in het verdelingsgebied van de n. medianus
patiënt wordt ’s nachts wakker van de klachten
de klachten worden erger of juist minder door bepaalde houdingen of bewegingen van de hand
en pols (bijvoorbeeld vermindering door wapperen)
anamnese en lichamelijk onderzoek geven geen aanwijzingen voor een andere oorzaak
Mogelijk CTS

Bij < 5 van de bovengenoemde kenmerken is er geen sprake van een klassiek, maar van een
mogelijk CTS. Symptomen die ook bij CTS kunnen passen, zijn:
functievermindering van de hand in de ochtenduren
klachten die bij het voortschrijden van de aandoening ook overdag bestaan
krachtsverlies
klachten in de gehele hand met soms ook uitstraling naar de arm
De diagnose ‘mogelijk CTS’ is een indicatie voor aanvullend onderzoek (zie Aanvullend
onderzoek).
Diﬀerentiaaldiagnose

Cervicale radiculopathie (C6 of C7; zie figuur 3)
Neurogene compressie rond de elleboog of rond de pols (zie figuur 3)
Polyneuropathie
Onderliggende artrogene of tendinomyalgene aandoening van pols of hand
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Diagnostiek bij ganglion
De diagnose ‘ganglion’ kan op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek goed gesteld worden.
Anamnese
Vraag naar:
aard en ernst van de klachten (pijnklachten, cosmetische bezwaren, subjectieve zwakte)
verwachtingen ten aanzien van het consult en de behandeling (geruststelling, verwijdering)
eerdere klachten, eventuele behandeling hiervan
eventuele (onterechte) angst voor een maligne aandoening
Lichamelijk onderzoek
Noteer de plaats in relatie tot de gewrichten of pezen van de hand en pols.
Palpeer de zwelling en let op fixatie van de zwelling aan de onderlaag.
Let bij volaire ganglia op paresthesieën door compressie op de n. medianus of n. ulnaris.
Bij twijfel: doorlicht de zwelling in een donkere ruimte met een fel lampje (diafanoscopie).
Wees alert op aspecten die kunnen duiden op een alternatieve diagnose (slecht afgrensbare,
diepliggende of ossale zwelling; progressief groeiend of pijnlijk; niet lichtdoorlatend bij
diafanoscopie).
Zie ook: Detail nr. 32 Lichamelijk onderzoek

Aanvullend onderzoek
Overweeg echografie bij twijfel over de diagnose (atypische lokalisatie of aspect van de laesie)
om alternatieve diagnosen uit te sluiten (zie Evaluatie ganglion).
Wees terughoudend met aspiratie pro diagnosi. Aspiratie heeft slechts beperkte diagnostische
waarde en als (gelijktijdige) behandeling van een ganglion is het niet effectiever dan afwachtend
beleid (zie Aspiratie).
Evaluatie ganglion
Stel de diagnose ‘ganglion’ bij een gladde en vast-elastische tot zeer vaste zwelling, gefixeerd
aan de onderlaag ter hoogte van het DIP-gewricht, de pols (doorgaans dorsale zijde) of de
overgang tussen het os scaphoideum en het os lunatum.
Bij twijfel bevestigt diafanie bij doorlichten of echografie de diagnose.
Bestaat er hinder bij een polsganglion, denk dan ook aan carpale instabiliteit als onderliggende
oorzaak (zie Meer aspecifieke midcarpale hand- en polsklachten).
Diﬀerentiaaldiagnose

Noduli bij handartrose of jicht
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Tumoren:
rond de pols: bijvoorbeeld lipoom of sarcoom (negatieve diafanoscopie)
aan de vingers en metacarpalia: met name enchondromen
Synovitis (van een extensorloge) van de pols
Een ganglion kan een uiting zijn van onderliggend lijden aan de pols, denk aan:
carpale instabiliteit of artrose
chronisch scafolunair letsel
niet-genezen hand- of polsfractuur

Diagnostiek bij handartrose
Anamnese
Vraag specifiek naar:
leeftijd van de patiënt (> 45 jaar)
aanwezigheid en duur van startstijfheid (< 30 minuten)
lokalisatie van de klachten (doorgaans DIP- en PIP-gewrichten of CMC1). Bij CMC1-artrose
worden pijnklachten in de duimmuis ter hoogte van de handpalm aangegeven
Vraag naar andere aspecten die passen bij artrose:
krachtsverlies in de hand
in het verleden doorgemaakt trauma van de hand (met name fracturen)
pijn bij wringende bewegingen (veelvoorkomende klacht bij artrose van het CMC1-gewricht),
bijvoorbeeld pincet- of sleutelgreep
beperkingen in activiteiten door verminderde handkracht en souplesse
klachten aan andere gewrichten die duiden op artrose (vooral knie of heup)
Zie ook: Detail nr. 33 Anamnese

Lichamelijk onderzoek
Stel vast welke gewrichten zijn aangedaan en onderzoek de aanwezigheid van anatomische
afwijkingen als gevolg van langer bestaande artrose.
PIP- en DIP-gewrichten: benige verdikkingen bij de PIP-gewrichten (noduli van Bouchard) of bij
de DIP-gewrichten (noduli van Heberden); noduli hoeven echter niet aanwezig te zijn
CMC1-gewricht:
pijn en zwelling rond de basis van de duim
palpeer het CMC1-gewricht net distaal van tabatière anatomique en polsgroeve volair.
beoordeel de aanwezigheid van pijn en crepiteren in het CMC1-gewrichtbij flexie-extensie,
rotatie en/of axiale tractie en compressie.
zwanenhals- of Z-deformiteit bij collaps van de duim; de adductiecontractuur van het CMC1gewricht met hyperextensie van het MCP1-gewricht geeft een vierkant aspect aan de hand
(square hand).
Test het scafotrapeziotrapezoïdale gewricht (STT) proximaal van het CMC1-gewricht.
Zie ook: Detail nr. 34 Lichamelijk onderzoek
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Aanvullend onderzoek
Laboratoriumonderzoek (onder andere CRP) is niet geïndiceerd bij artrose (zie NHG-Standaard
Artritis).
We bevelen röntgenonderzoek voor de stadiëring van artrose niet aan vanwege de discrepantie
tussen radiologische kenmerken en de klinische symptomen van artrose van de hand of pols.
Evaluatie handartrose
Stel de diagnose ‘handartrose’ op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek bij:
leeftijd > 45 jaar
geen of kortdurende stijfheid (< 30 minuten) bij bewegen in de ochtend of na een periode van
rust
pijn (en crepitaties) tijdens bewegen in een of meer hand- en polsgewrichten (onderscheid in
ieder geval PIP-, DIP-, CMC1- en/of STT-artrose).
Let op het bestaan van een andere aandoening (CTS, tendinitis rond de pols), die mogelijk
gelijktijdige behandeling behoeft.
Diﬀerentiaaldiagnose

Reumatoïde artritis (leeftijd bij diagnose vaak < 40 jaar, minder vaak symmetrische klachten,
met name pols-, MCP- en PIP-gewrichten aangedaan zonder DIP-gewrichten, noduli,
ochtendstijfheid > 60 min)
Andere vormen van artritis (zie NHG-Standaard Artritis)
Denk bij de jongere patiënt met langer bestaande klachten met een (mild) trauma in de
voorgeschiedenis aan (uitgebreid) posttraumatisch letsel (zie Meer aspecifieke midcarpale
hand- en polsklachten).
Aanvullende differentiaaldiagnose bij CMC1-artrose:
(begeleidende) STT-artrose
tendovaginitis van De Quervain (proximale radiale pijnklachten)

Diagnostiek bij triggervinger
Anamnese
Vraag specifiek naar belemmeringen bij het buigen of strekken van de vinger of duim en
begeleidende pijnklachten
Schat de ernst van de functiebeperking van de triggervinger in:
verstoorde beweging van de vinger
blokkade die zelf kan worden verholpen
blokkade die ‘doorbewogen’ moet worden
gefixeerde contractuur
Onderzoek de andere vingers en de contralaterale hand op tekenen van bijkomende
triggervingers
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Vraag naar risicofactoren die mogelijk geassocieerd zijn:
diabetes
reumatoïde artritis
hypothyreoïdie
jicht
CTS-operatie
repeterende vingerbewegingen bij (werkgerelateerde) activiteiten en hobby’s
Zie ook: Detail nr. 35 Anamnese

Lichamelijk onderzoek
Laat de patiënt de aangedane vinger volledig flecteren en daarna extenderen om het blokkeren
van de triggervinger uit te lokken.
Laat eventueel een krachtige vuist maken; soms is een krachtige aanspanning nodig.
Bepaal de ernst van de functionele beperking (verstoorde beweging, blokkade of gefixeerd).
Palpeer de flexorpees (in de handpalm bij de duim of net proximaal van het MCP-gewricht) en
let op een zwelling die eventueel drukpijnlijk is en met de beweging van de flexorpezen
meebeweegt.
Stel vast of er voelbare of pijnlijke zwelling is ter plaatse van de flexorpees.
Aanvullend onderzoek
We bevelen geen aanvullend onderzoek aan.
Evaluatie
Stel de diagnose ‘triggervinger’ of ‘triggerduim’ op basis van een vervelend of pijnlijk gevoel aan
de palmaire zijde van de basis van vinger of duim, en het moeilijker of schokkend buigen of
strekken van de vinger of duim, al dan niet met een (op te heffen) blokkade in de beweging.

Diagnostiek bij contractuur van Dupuytren
Stel de diagnose ‘contractuur van Dupuytren’ aan de hand van klinisch onderzoek.
Anamnese
Vraag naar:
langzaam progressieve streng- en nodusvorming in de handpalm met een flexiecontractuur
van de vingers
vóórkomen van de aandoening in de familie
handtrauma of handoperatie, ziekte van Ledderhose of ziekte van Peyronie in de
voorgeschiedenis
Let op:
snelle progressie van een flexiecontractuur
pijnklachten in de hand of vingers
de ernst van de beperkingen
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Zie ook: Detail nr. 36 Anamnese

Lichamelijk onderzoek
Maak een inschatting van de ernst van de klachten.
Inspecteer en palpeer de palmaire zijde van de vingers (vooral de vierde en vijfde straal) en de
handpalm (soms begint de aandoening alleen in de vingers). Let daarbij op:
kenmerkende noduli en pijnklachten
huidintrekkingen in de handpalm
Bepaal de mate van flexiecontractuurvorming ter hoogte van het MCP- en het PIP-gewricht.
Gebruik hiervoor bijvoorbeeld de table top test van Hueston, waarbij de mate van beperking in
het plat op de tafel kunnen leggen van de hand overeen komt met de ernst van de
flexiecontractuur in de MCP-gewrichten.
Zie ook: Detail nr. 37 Lichamelijk onderzoek

Aanvullend onderzoek
We bevelen geen aanvullend onderzoek aan.
Evaluatie
Stel de diagnose ‘contractuur van Dupuytren’ bij vast-elastische, soms pijnlijke knobbels in de
handpalm en vingers (vooral pink en ringvinger), die zich kunnen ontwikkelen tot strengen van
fibrotisch weefsel.
Differentiaaldiagnose:
posttraumatische contractuur (niet redresseerbare flexiestand van de vinger)
triggervinger (doorgaans redresseerbaar).

Diagnostiek bij tendovaginitis van De Quervain
Anamnese
Vraag naar:
lokalisatie van de pijn: de patiënt wijst met 1 vinger de pijn aan, doorgaans ter hoogte van de
processus styloideus radii, soms met uitstraling naar de duim of naar de onderarm.
ernst van de pijn
uitlokkende factoren, zoals bepaalde bewegingen.
(beroeps)activiteiten waarbij de pols veelvuldig in geforceerde flexie wordt gebracht (veel
schrijven, kapsters)
Lichamelijk onderzoek
Onderzoek:
zwelling of crepitaties over het eerste dorsale compartiment radiaal
drukpijn op de radiale zijde van de pols en de betreffende pezen
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Doorgaans zijn er geen beperkingen in de beweging te verwachten, wel kan pijn het bewegen
bemoeilijken.
Weerstandstests

Overweeg, als toevoeging aan het lichamelijk onderzoek (een combinatie van) weerstandstests
zoals de test van Eichhoff, de test van Finkelstein en/of wrist hyperflexion and abduction of the
thumb (WHAT-test).
Laat de tests eerst door de patiënt zelf uitvoeren in verband met pijnklachten bij een
geforceerde beweging door de onderzoeker.
Een negatieve test sluit een tendovaginitis van De Quervain niet uit.
Zie ook: Detail nr. 38 Weerstandstests

Aanvullend onderzoek
We bevelen aanvullend onderzoek niet aan.
Evaluatie
Overweeg de diagnose ‘tendovaginitis van De Quervain’ indien er sprake is van pijn aan de
radiale zijde van de pols, eventueel met als begeleidende symptomen zwelling van het eerste
dorsale compartiment of ≥ 1 positieve weerstandstest.
Differentiaaldiagnose:
radiocarpale, CMC1- of STT-artrose (zie Handartrose)
compressiesyndromen (zie figuur 3)
denk bij de jongere patiënten met langer bestaande klachten en een (mild) trauma in de
voorgeschiedenis aan andere posttraumatische oorzaken (zie Evaluatie traumatische klachten
en Meer aspecifieke midcarpale hand- en polsklachten).

Diagnostiek bij traumatische klachten
Ga bij acuut ontstane klachten na een recent trauma gestructureerd na of er sprake kan zijn van
pathologie die directe behandeling en/of verwijzing behoeft.
Gebruik hierbij zo nodig de Handletselkaart.
Anamnese
Vraag naar:
traumamechanisme
tijdstip van het trauma
lokalisatie van de klachten
dominante of niet-dominante hand
beroep en hobby’s
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Lichamelijk onderzoek
Zwelling, hematoom of wonden
Standafwijking (deviatie, zwanenhals- of boutonnièredeformiteit) of rotatieafwijking (afwijkende
arcade en rotatie van de vingers, zie Handletselkaart)
Motoriek van vingers en pols (actieve en passieve functie, zie Handletselkaart)
Sensibiliteit in de vingers
Vascularisatie (pulsaties a. radialis en a. ulnaris, capillary refill)
Vergelijk met de niet-aangedane zijde
Aanvullend onderzoek
Laat röntgenfoto’s maken bij vermoeden van ossaal letsel
Vraag geen aanvullend onderzoek aan bij vermoeden van pees- of zenuwletsel, maar verwijs
naar de trauma-, plastisch of orthopedisch chirurg (zie Beleid bij traumatische klachten).
Evaluatie traumatische klachten
Bij bepaalde acuut traumatische letsels is het van belang de behandeling direct te starten of
hiervoor te verwijzen (zie tabel 2).
Overweeg consultatie of verwijzing als een vermoeden van pees- of zenuwletsel in de acute
situatie niet goed te beoordelen is.
Wees bij persisterende posttraumatische klachten bedacht op oorzaken waarbij tijdige
onderkenning een verschil kan maken in het beloop. Voorbeelden zijn letsel van het ligamentum
scapholunatum, carpale instabiliteit of een (oude) scafoïdfractuur (zie Meer aspecifieke
midcarpale hand- en polsklachten). Deze aandoeningen kunnen uiteindelijk leiden tot
uitgebreide posttraumatische schade.
Voor fracturen aan vingers, handwortelbeentjes of onderarm, zie de multidisciplinaire
richtlijnen Handfracturen en Distale radiusfracturen.
Tabel 2 Typerende symptomen bij traumatische aandoeningen aan de hand en pols
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Lokalisatie

Aandoening

Belangrijkste symptomen

Tabatière
anatomique
(anatomische
snuifdoos)

Scafoïdfractuur

• Pijn over tabatière bij palpatie en bij pronatie van
de hand tegen weerstand
• Drukpijn over het proximale deel van de
duimmuis (proximale scafoïdpool) of net distaal
van de tuberositas van Lister (centraal net distaal
van het polsgewricht)
• Asdrukpijn over de eerste straal
• Ontstaan na val op de uitgestrekte hand

MCP-1

Skiduim (letsel aan de
ulnaire collaterale band)

• Pijn aan de ulnaire zijde van het MCP1-gewricht
• Pijn en zwakte bij knijpen met de duim
• Laxiteit in het MCP-gewricht bij radiaal deviatie
van de duim
• Ontstaan na geforceerde hyperabductie van de
duim

Vingers

Malletvinger (letsel aan de
extensorpees van de
distale falanx)

• Flexiestand DIP (zwanenhalsdeformiteit), actief
strekken niet mogelijk
• Ontstaan na het opmaken van het bed of direct
trauma op de uitgestrekte vinger
• Zie Malletvinger

Vingers

Jersey ﬁnger (letsel aan de
ﬂexorpees van de distale
falanx)

• Onvermogen tot actieve ﬂexie in het DIPgewricht, meestal bij de ringvinger
• Gevoelige volaire zijde van het DIP-gewricht
• Ontstaan na geforceerde extensie van een
geﬂecteerde vinger (grijpen van shirt bij
wegrennende tegenspeler)

Acute klachten

Persisterende posttraumatische klachten (zie Meer aspeciﬁeke midcarpale hand- en
polsklachten)
Pols

Carpale instabiliteit (letsel
van het SL-ligament)

• Pijnklachten dorsoradiaal die toenemen bij
weerstand (push-up) en maximale dorsale ﬂexie
• Eventueel begeleidend klikken of instabiliteit

Tabatière
anatomique
(anatomische
snuifdoos)

(Oude) scafoïdfractuur

• Persisterende (druk)pijn over tabatière en het
proximale deel van de duimmuis (proximale
scafoïdpool)
• Voorgeschiedenis van val op de uitgestrekte
hand

Zie ook: Detail nr. 39 Evaluatie traumatische klachten

Diagnostiek bij malletvinger
Anamnese
Vraag specifiek naar:
aanleiding en aard van het trauma (sport, blijven haken met de vinger, bed opmaken); het
initiële trauma is in de regel niet pijnlijk; de pijnklachten ontstaan meestal daarna.
tijdstip van ontstaan
handdominantie en dagelijkse activiteiten met de handen
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Lichamelijk onderzoek
Let op de combinatie van:
permanente flexiestand van het DIP-gewricht en
onvermogen tot actieve extensie van de distale falanx
Soms ontstaat een zwanenhalsdeformatie (met hyperextensie van het PIP-gewricht) of is er
sprake van lokale zwelling.
Aanvullend onderzoek
Vraag (uitgesteld) röntgenonderzoek aan om onderscheid te maken tussen:
tendinogene malletvinger of ossale malletvinger met kleine avulsiefractuur
ossale malletvinger met avulsiefractuur > 30% van het gewrichtsoppervlak van het DIPgewricht
Evaluatie
Stel de diagnose ‘malletvinger’ bij een acuut ontstane flexiestand van het DIP-gewricht met
onvermogen tot actieve extensie van de distale falanx.
Maak met röntgenonderzoek onderscheid tussen een conservatief behandelbare malletvinger
(tendinogeen of ossaal met avulsiefragment <30%) en een malletvinger met een mogelijke
operatie-indicatie (ossaal met avulsiefragment >30%).
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Richtlijnen beleid
Beleid bij carpaletunnelsyndroom
Voorlichting en adviezen
Leg uit:
verhoogde druk in de carpale tunnel zorgt voor compressie van de zenuw, die hierdoor
tintelingen en pijn geeft in de hand. Langdurige druk kan schade veroorzaken aan de zenuw
met toename van klachten en krachtsvermindering tot gevolg.
tot 50% van de patiënten met CTS ervaart spontane verbetering binnen 1 jaar; bij 25% nemen
de klachten toe.
de klachten kunnen langere tijd aanhouden ondanks behandeling.
Bespreek de mogelijkheden tot aanpassing van de dagelijkse werkzaamheden
Benadruk dat het belangrijk is de hand en pols binnen de pijngrenzen te blijven gebruiken om
onnodige stijfheid te voorkomen
Geef (slaap)houdingsadviezen ter voorkoming van langdurige polsflexie en volaire druk op de
pols
Thuisarts

Verwijs naar de informatie op Thuisarts.nl. De informatie op Thuisarts.nl is gebaseerd op deze
NHG-Standaard.
Gezamenlijke besluitvorming

Er zijn diverse acceptabele niet-operatieve en operatieve opties voor de behandeling van
‘klassiek’ of met aanvullend onderzoek bewezen CTS. Dit zijn:
een afwachtend beleid met voorlichting en adviezen
een (nacht)spalk
een corticosteroïdinjectie
een operatie (CTS-release)
Er zijn echter duidelijke verschillen in invasiviteit en voor- en nadelen. Hierdoor spelen bij de
behandelkeuze de waarden en voorkeuren van de patiënt een belangrijke rol.
Bespreek de voor- en nadelen van de behandelopties en kom tot gezamenlijke besluitvorming.
Gebruik eventueel de Consultkaart Carpaletunnelsyndroom, deze geeft een samenvatting van de
interventies en de voor- en nadelen. Let op: deze consultkaart (2017) wordt binnenkort
gereviseerd; de genoemde effectiviteitspercentages kunnen iets verschillen van de Standaard.
Maak een keuze op basis van gezamenlijke besluitvorming met aandacht voor:
persoonlijke voorkeuren van de patiënt
voor- en nadelen behandelingen
ervaring van de huisarts met infiltraties van de carpale tunnel
CTS in de zwangerschap
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Bij zwangerschap zijn prognose en beleid niet anders dan buiten de zwangerschap. Wel valt na
de bevalling (en borstvoeding) een oorzakelijke factor weg; dit kan meespelen in het afwegen
van de verschillende behandelopties.
Indien gekozen wordt voor een corticosteroïdbehandeling tijdens de zwangerschap of
borstvoeding, doe dit eenmalig en in lage dosering.
Afwachtend beleid
Kies eerst voor een periode van afwachten als de pijnklachten en/of beperkingen mild tot matig
zijn en niet langer dan enkele weken bestaan; bij ongeveer 25% van de patiënten treedt
spontane verbetering op binnen 4 weken.
Bespreek de kans op spontane verbetering
Bespreek de onzekere effectiviteit van niet-operatieve behandelopties
Pijnstilling
Schrijf zo nodig analgetica voor conform het stappenplan in de NHG-Standaard Pijn (paracetamol
en/of een (topicaal) NSAID).
Spalkbehandeling of corticosteroïdinjectie
Een (nacht-)spalkbehandeling of een corticosteroïdinjectie lijken gelijkwaardige opties voor
matige tot ernstige CTS-klachten.
De effectiviteit van beide behandelingen lijkt na 6 weken gelijk.
Bespreek de voor- en nadelen van de behandelopties en kom tot gezamenlijke besluitvorming.
Zie ook: Detail nr. 40 Spalkbehandeling of corticosteroïdinjectie

Spalkbehandeling
Overweeg een spalkbehandeling voor patiënten met matige tot ernstige pijnklachten en/of
beperkingen van CTS die hiervoor gemotiveerd zijn, vooral in de volgende situaties:
zwangerschap
ter overbrugging in afwachting van een geplande operatie
bij een patiënt met een duidelijke voorkeur voor niet-invasief beleid
Bespreek de voor- en nadelen:
het bewijs voor de effectiviteit is zeer onzeker; op de korte termijn (4 weken) geeft een spalk
mogelijk klachtenvermindering, maar op langere termijn (> 6 maanden) is de werkzaamheid
onduidelijk
een spalk moet aangeschaft of aangemeten worden, of de kosten vergoed worden is afhankelijk
van de zorgverzekering die de patiënt heeft
het dragen van de spalk kan zorgen voor ongemak (moeite met in slaap vallen, tintelingen bij
het afdoen in de ochtend), maar slechts bij een zeer klein percentage maakt dit het dragen
onmogelijk
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de recidiefkans is ongeveer 5% binnen 7-36 maanden na het stoppen met de spalk.
Adviseer de spalk in ieder geval ’s nachts te dragen en zo mogelijk ook overdag bij activiteiten die
de klachten verergeren (zie Praktische aanwijzingen orthesen bij hand- en polsklachten)
Zie ook: Detail nr. 41 Spalkbehandeling

Corticosteroïdinjectie
Overweeg een corticosteroïdinjectie voor patiënten met matige tot ernstige pijn en/of beperkingen
bij CTS die hiervoor gemotiveerd zijn. Bespreek de voor- en nadelen:
directe behandeling mogelijk tijdens het consult
ten opzichte van placebo mogelijk meer patiëntgerapporteerde verbetering tot 6 weken na de
injectie, zonder verschil in ernst van klachten en handfunctie.
mogelijke bijwerkingen: veranderingen van de huid rondom de injectieplaats (3%), blozen
(flushing, 15%), enkele dagen na de injectie toename van de pijnklachten (46%)
mogelijke complicaties: injectie in de zenuw en lokale infectie zijn in theorie mogelijk, maar
worden in de literatuur niet gemeld
de recidiefkans na 1 injectie is ongeveer 40%, ongeveer 60% van deze patiënten heeft
vervolgens baat bij een tweede injectie en uiteindelijk heeft ongeveer 23% van de patiënten toch
een indicatie voor een CTS-operatie.
de kans op recidief is groter bij vrouwen, diabetici en patiënten met EMG-afwijkingen.
Zie ook: Detail nr. 42 Corticosteroïdinjectie

Praktische adviezen

Informeer de patiënt over de bijwerkingen, waaronder voorbijgaande lokale pijnklachten,
flushing, pigmentatieveranderingen rond de injectieplaats, infectie en/of zenuwschade.
Injecteer alleen bij voldoende bekwaamheid en kennis van de anatomie, techniek en potentiële
risico’s van de betreffende injectie.
Voorkom irreversibele subcutane atrofie en vermijd te sterke subcutane opzwelling en afzetting
van het steroïd langs de naald:
spuit niet te veel vloeistof in
trek de naald niet al spuitend terug
Let op dat de naald niet in de zenuw of de pezen wordt geplaatst.
Keuze van corticosteroïd voor injecties bij hand- en polsklachten

Eerste keus: 1-4 mg dexamethason (4 mg/ml of 5 mg/ml, beide 1 ml ampul)
Alternatieven:
10-20 mg methylpredisolon (40 mg/ml, 1 ml ampul)
10-20 mg triamcinolonacetonide (40 mg/ml, 1 ml ampul of 10 mg/ml, 5 ml ampul)
Zie ook: Detail nr. 43 Keuze van corticosteroïd voor injecties bij hand- en polsklachten
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CTS-operatie
Overweeg verwijzing bij een mogelijke indicatie voor operatie. De indicaties hiervoor zijn:
matige tot ernstige pijnklachten en/of beperkingen van CTS
atrofie van de duimmuis en/of spierzwakte van de thenar
Toelichting

Bij een chirurgische CTS-release wordt het ligamentum carpi transversum over de carpale tunnel
gekliefd. Dit is meestal een (minimaal invasieve) open procedure.
Voor- en nadelen

Voordelen:
een open operatie lijkt op middellange termijn (6-26 weken) effectiever dan een
corticosteroïdinjectie of spalk.
op een langere termijn (> 1 jaar) is geen verschil aantoonbaar.
Nadelen:
complicaties (onder andere infectie, bloeding, wondinfectie, CRPS, zenuwschade)
bij ongeveer 5% van de geopereerde patiënten persisteren (een deel van) de klachten.
(beperkt) behandeldelay door verwijzing en eventuele wachtlijst voor operatie (overweeg
eventueel een spalk ter overbrugging).
Zie ook: Detail nr. 44 CTS-operatie

Controles
Controleer het effect van de behandeling na ongeveer 4-6 weken, of eerder bij toename van
klachten of aanwijzingen voor complicaties.
Heroverweeg de diagnose bij geen effect op de ingezette behandeling. Verwijs zo nodig voor
verdere diagnostiek of behandeling (zie Consultatie en verwijzing bij CTS).
Adviseer zwangeren contact op te nemen indien > 6 weken na de bevalling nog hinderlijke
klachten bestaan.
Controle na spalkbehandeling

Stop een spalkbehandeling indien de spalk correct gedragen is maar na 4-6 weken niet leidt tot
vermindering van de klachten.
Probeer de spalk bij goed effect op geleide van klachten af te bouwen:
bouw de spalk bij belastende momenten als laatste af
heroverweeg de behandeling (of de diagnose) indien het afbouwen niet succesvol is
Controle na corticosteroïdinjectie
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Indien de injectie geen effect heeft, overweeg dan een alternatieve diagnose, incorrecte
techniek of non-respons van de patiënt.
Geef eventueel eenmalig nogmaals een corticosteroïdinjectie.
Indien de klachten recidiveren, herhaal de injectie dan alleen als het effect duidelijk aanwezig
en langdurig was, en niet eerder dan 3-6 maanden na de laatste injectie.
Consultatie en verwijzing bij CTS

Nadere diagnostiek

Verwijs patiënten met een mogelijk CTS en matige tot ernstige klachten naar de algemeen,
plastisch, orthopedisch of neurochirurg dan wel neuroloog (afhankelijk van de lokale afspraken).
De keuze voor EMG of zenuwecho is ziekenhuisafhankelijk.
Handtherapie

Overweeg verwijzing naar de handtherapeut:
bij twijfel over het gebruik en de keuze van de spalk
als een bestaande spalk goed effect heeft, maar niet comfortabel is of niet duurzaam genoeg
voor langdurig gebruik
Zie ook: Detail nr. 45 Handtherapie

Bedrijfsarts

Adviseer patiënten contact op te nemen met de bedrijfsarts bij een vermoeden van
werkgerelateerde klachten of klachten bij werkzaamheden:
voor het bespreken van de aard van de behandeling in relatie tot de werkomstandigheden
voor het bespreken van (tijdelijke) werkaanpassingen
bij twijfel over behoud van het werk van de patiënt
voor afstemming van het behandelbeleid en de inzetbaarheid van de patiënt.
Verwijzing voor mogelijke operatieve behandeling

Overweeg verwijzing naar een algemeen, plastisch, orthopedisch of neurochirurg (afhankelijk
van de lokale afspraken):
bij CTS-klachten met ernstige invloed op het dagelijks functioneren of op het werk
bij symptomatische krachtvermindering van de m. opponens pollicis of m. abductor pollicis
brevis
bij duimmuisatrofie
bij aanhoudende klinische klachten ondanks conservatieve behandeling of
corticosteroïdinjectie
Overweeg verwijzing naar een ‘CTS-straat’ indien deze in de regio beschikbaar is.
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Beleid bij ganglion
Voorlichting en advies
Leg uit dat het een onschuldige aandoening betreft die bij de helft van de patiënten spontaan
verdwijnt.
Thuisarts

Verwijs naar de informatie op Thuisarts.nl. De informatie op Thuisarts.nl is gebaseerd op deze
NHG-Standaard.
Afwachtend beleid
Wacht af als er geen of weinig klachten zijn.
Aspiratie
We bevelen aspiratie niet aan, want dit is mogelijk niet effectiever dan afwachtend beleid. Het
achterlaten van corticosteroïden heeft geen toegevoegde waarde.
Overweeg aspiratie bij patiënten met zwaarwegende contra-indicaties voor operatie, bespreek dat
de voordelen van aspiratie onzeker zijn en leg uit dat:
het risico op bijwerkingen, waaronder aanhoudende lokale gevoeligheid, ongeveer 3-5% is
de recidiefkans na aspiratie ongeveer 50% is
laat geen corticosteroïden achter
Zie ook: Detail nr. 46 Aspiratie

Operatieve behandeling
Overweeg bij patiënten met ernstige klachten van een symptomatisch ganglion en een (duidelijke)
wens hebben tot behandeling een verwijzing voor excisie gezien de kleinere kans op recidief. Een
excisie kan open (meestal) of endoscopisch worden uitgevoerd.
Bespreek de voor- en nadelen:
de recidiefkans na excisie is 21%, dat is lager dan bij afwachtend beleid of aspiratie
het risico op complicaties, waaronder vasculaire schade, (tijdelijke) neurogene schade en
littekenvorming, is ongeveer 14%
Zie ook: Detail nr. 47 Operatieve behandeling

Controles
Nodig patiënten die kiezen voor afwachtend beleid uit om terug te komen indien zij alsnog excisie
wensen.

NHG-Standaard Hand- en polsklachten - pagina 33

Consultatie en verwijzing
Verwijs patiënten met een duidelijke behandelwens voor excisie van het ganglion naar een
algemeen, plastisch of orthopedisch chirurg (afhankelijk van de lokale afspraken):
indien het ganglion pijn of ADL-beperkingen geeft
bij een recidief ganglion na aspiratie
bij ulceratie van de cyste aan het DIP-gewricht (‘mucoïdcyste’). Bij ernstige artrose kan een
artrodese van het DIP-gewricht noodzakelijk zijn; bereid de patiënt hierop voor.

Beleid bij handartrose
Behandel zo lang mogelijk conservatief, kies bij voorkeur voor een combinatie van
behandelingen (zoals een spalk met handtherapie en pijnstilling; eventueel een
corticosteroïdinjectie op indicatie).
Besteed aandacht aan alle domeinen van artrose (zie Artrose van de hand en Diagnostiek bij
handartrose)
Voorlichting en advies
Leg uit dat:
de oorzaak niet altijd bekend is, maar dat langdurige belasting, een oud trauma, instabiliteit
en (bekende) reumatoïde artritis een oorzaak kunnen zijn.
het beloop variabel is en tijdelijke opvlammingen kent.
progressie gepaard gaat met krachtsverlies en uiteindelijk deformatie.
Bespreek:
de relatie tussen belasting en belastbaarheid.
de mogelijkheden tot aanpassing van de dagelijkse werkzaamheden.
Benadruk dat het belangrijk is de hand en pols binnen de pijngrenzen te blijven gebruiken om
onnodige stijfheid te voorkomen
Thuisarts

Verwijs naar de informatie op Thuisarts.nl. De informatie op Thuisarts.nl is gebaseerd op deze
NHG-Standaard.
Niet-medicamenteuze behandeling

Spalkbehandeling

Overweeg een spalkbehandeling bij patiënten met belastingafhankelijke klachten en een
voorkeur voor deze behandeling.
Adviseer de brace te gebruiken als ondersteuning op basis van het optreden en de intensiteit
van de dagelijkse klachten.
Gebruik tijdens de nacht is in principe niet nodig.
Zie Praktische aanwijzingen orthesen bij hand- en polsklachten.

NHG-Standaard Hand- en polsklachten - pagina 34

Zie ook: Detail nr. 48 Spalkbehandeling

Handtherapie

Bij progressieve handartrose kan handtherapie mogelijk bijdragen aan het behoud van
spierkracht en functie; overweeg op indicatie verwijzing naar een handtherapeut (zie
Consultatie en verwijzing)
Handtherapie kan gegeven worden in combinatie met voorlichting en eventueel spalktherapie
indien dit aansluit bij de behoeften van de patiënt.
Medicamenteuze behandeling

Pijnstilling

Schrijf zo nodig analgetica voor conform het stappenplan in de NHG-Standaard Pijn (paracetamol
en/of een (topicaal) NSAID).
Corticosteroïdinjectie

Wees terughoudend met het aanbieden van een corticosteroïdinjectie aan patiënten met CMC1artrose. Incidenteel kan een corticosteroïdinjectie een optie zijn bij acute exacerbatie (flare) van
lokale klachten die onvoldoende reageren op pijnstilling (zie NHG-Standaard Artritis).
Praktische toepassing

Eerste keus: 1 mg dexamethason (4 mg/ml of 5 mg/ml, beide 1 ml ampul)
Alternatieven:
5-10 mg methylpredisolon (40 mg/ml, 1 ml ampul)
5-10 mg triamcinolonacetonide (40 mg/ml, 1 ml ampul of 10 mg/ml, 5 ml ampul)
Informeer de patiënt over de bijwerkingen, waaronder voorbijgaande lokale pijnklachten,
flushing, pigmentatieveranderingen rond de injectieplaats, infectie en/of zenuwschade.
Injecteer alleen bij voldoende bekwaamheid en kennis van de anatomie, techniek en potentiële
risico’s van de betreffende injectie.
Voorkom irreversibele subcutane atrofie en vermijd te sterke subcutane opzwelling en afzetting
van het steroïd langs de naald:
spuit niet te veel vloeistof in
trek de naald niet al spuitend terug
Zie ook: Detail nr. 49 Corticosteroïdinjectie

Controles
Controleer het effect van de behandeling na ongeveer 4-6 weken, of eerder bij toename van
klachten of aanwijzingen voor complicaties.
Pas pijnmedicatie eventueel aan bij onvoldoende effect.
Stop een spalkbehandeling indien het dragen van de spalk na 4-6 weken niet leidt tot een
vermindering van de klachten.
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Continueer de spalk bij voldoende effectiviteit op indicatie.
Consultatie en verwijzing

Handtherapie

Overweeg een (eenmalig) consult of verwijzing naar een handtherapeut (zie Handtherapie) bij:
klachten tijdens dagelijkse activiteiten door beginnende deformatie of verlies van mobiliteit
twijfel over het gebruik en de keuze van de spalk, of bij goed effect van een bestaande brace,
maar als deze oncomfortabel is of niet duurzaam genoeg voor chronisch gebruik.
advies over het aanpassen van de dagelijkse activiteiten, oefentherapie en ondersteunende
hulpmiddelen.
Revalidatiearts

Overweeg verwijzing naar een revalidatiearts indien:
de behandeling gecompliceerd wordt door comorbiditeit of polyartrose, én
het behandeldoel niet primair diagnostisch of chirurgisch is, én
de patiënt baat kan hebben bij een multidisciplinair begeleidingstraject
Kaderarts

Overweeg overleg met een kaderhuisarts bewegingsapparaat voor advies over diagnostisch
onderzoek of beleid (indien regionaal beschikbaar).
Bedrijfsarts

Adviseer patiënten contact op te nemen met de bedrijfsarts bij een vermoeden van
werkgerelateerde klachten of klachten bij werkzaamheden:
voor het bespreken van de aard van de behandeling in relatie tot de werkomstandigheden
voor het bespreken van (tijdelijke) werkaanpassingen
bij twijfel over behoud van het werk van de patiënt
voor afstemming van het behandelbeleid en de inzetbaarheid van de patiënt.
Verwijzing voor mogelijke operatieve behandeling

Overweeg verwijzing naar een algemeen, plastisch of orthopedisch chirurg (afhankelijk van de
lokale afspraken) bij langdurige pijn of bewegingsbeperking met consequenties voor ADLactiviteiten en onvoldoende effect van conservatieve therapie, vooral van het CMC1- of STTgewricht omdat hier de meeste chirurgische opties zijn.
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Er zijn veel verschillende (combinaties van) operatieve behandelopties, zonder dat een daarvan
bewezen superieur is:
ligamentreconstructie bij instabiliteit
osteotomie
ostectomie
artrodese
gewrichtsvervanging
De behandelkeuze ligt bij de behandelend specialist.
Zie ook: Detail nr. 50 Verwijzing voor mogelijke operatieve behandeling

Beleid bij triggervinger
Voorlichting en advies
Leg uit dat een vernauwing van de peesschede en soms de pees zelf zorgt voor het ‘hokken’ van
de vinger.
Bespreek dat de indicatie voor behandeling afhangt van de mate van klachten.
Leg uit dat de klachten spontaan verbeteren bij tot ongeveer 30% van de patiënten.
Thuisarts

Verwijs naar de informatie op Thuisarts.nl. De informatie op Thuisarts.nl is gebaseerd op deze
NHG-Standaard.
Spalkbehandeling
We bevelen het dragen van een (nacht)spalk niet aan, vanwege het ontbreken van voldoende
bewijs voor effectiviteit.
Corticosteroïdinjectie
Overweeg een corticosteroïdinjectie in eerste instantie bij patiënten met een symptomatische
triggervinger en wens tot behandeling. Bespreek de voor- en nadelen, leg uit dat de kans dat de
symptomen verdwijnen na een injectie ongeveer 60% is.
Praktische toepassing

Eerste keus: 1 mg dexamethason (4 mg/ml of 5 mg/ml, beide 1 ml ampul)
Alternatieven:
5-10 mg methylpredisolon (40 mg/ml, 1 ml ampul)
5-10 mg triamcinolonacetonide (40 mg/ml, 1 ml ampul of 10 mg/ml, 5 ml ampul)
Informeer de patiënt over de bijwerkingen, waaronder voorbijgaande lokale pijnklachten,
flushing, pigmentatieveranderingen rond de injectieplaats, infectie en peesschade.
Injecteer alleen bij voldoende bekwaamheid en kennis van de anatomie, techniek en potentiële
risico’s van de betreffende injectie.
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Voorkom irreversibele subcutane atrofie en vermijd te sterke subcutane opzwelling en afzetting
van het steroïd langs de naald:
spuit niet te veel vloeistof in
trek de naald niet al spuitend terug
Bij een injectie voor een tenosynovitis is het van belang de injectie te plaatsen in de peesschede
en niet in de pees, vanwege het risico op peesrupturen bij herhaalde injecties in ontstoken
pezen.
Zie ook: Detail nr. 51 Corticosteroïdinjectie

Corticosteroïdinjectie bij diabetes mellitus

Wees bij patiënten met (insulineafhankelijke) diabetes terughoudend met het herhalen van de
injectie vanwege persisterende klachten (< 3-6 maanden); de succeskans is waarschijnlijk lager
dan bij niet-diabetici.
Zie ook: Detail nr. 52 Corticosteroïdinjectie bij diabetes mellitus

Controles
Controleer het effect van de behandeling na ongeveer 4-6 weken, of eerder bij toename van
klachten of aanwijzingen voor complicaties.
Indien de injectie geen effect heeft, overweeg dan een alternatieve diagnose, incorrecte
techniek of non-respons van de patiënt.
Geef eventueel eenmalig nogmaals een corticosteroïdinjectie.
Indien de klachten recidiveren, herhaal de injectie dan alleen als het effect duidelijk aanwezig
en langdurig was, en niet eerder dan 3-6 maanden na de laatste injectie.
Consultatie en verwijzing
Wees terughoudend met verwijzing voor chirurgie (zie Corticosteroïdinjectie).
Overweeg verwijzing naar een algemeen, plastisch of orthopedisch chirurg (afhankelijk van de
lokale afspraken) alleen bij:
triggervinger met duidelijke functionele beperkingen, indien corticosteroïdinjectie niet het
gewenste resultaat oplevert of niet gewenst is
gefixeerde triggervinger (graad IV) met wens tot correctie
De operatie bestaat uit release van de A1-pulley (het bandje van de flexorpees ter hoogte van de
metacarpus) in een (mini-)open of percutane procedure. Er is geen consensus ten aanzien van
de techniek.
Bespreek de voor- en nadelen:
recidiefkans ongeveer 5% binnen 6-12 maanden
risico op complicaties (bloeding, infectie, zenuwschade) ongeveer 13%

Beleid bij contractuur van Dupuytren
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Voorlichting en advies
Leg uit dat:
strengvorming in het peesblad van de handpalm zorgt voor het samentrekken hiervan
de snelheid en ernst van het beloop varieert
Bespreek dat:
er geen permanente oplossing is voor deze aandoening
er geen bewijs is voor de effectiviteit van spalken of injecties in de eerste lijn
Thuisarts

Verwijs naar de informatie op Thuisarts.nl. De informatie op Thuisarts.nl is gebaseerd op deze
NHG-Standaard.
Niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling
Orale medicatie, spalken, fysiotherapie of (corticosteroïd)injecties worden niet aanbevolen
vanwege gebrek aan bewijs.
Zie ook: Detail nr. 53 Niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling

Controles
Nodig patiënten die kiezen voor afwachtend beleid uit om terug te komen indien zij alsnog
behandeling wensen.
Consultatie en verwijzing

Kaderhuisarts

Overweeg overleg met een kaderhuisarts bewegingsapparaat voor advies over diagnostisch
onderzoek of beleid (indien regionaal beschikbaar).
Bedrijfsarts

Adviseer patiënten contact op te nemen met de bedrijfsarts bij een vermoeden van
werkgerelateerde klachten of klachten bij werkzaamheden:
voor het bespreken van de aard van de behandeling in relatie tot de werkomstandigheden
voor het bespreken van (tijdelijke) werkaanpassingen
bij twijfel over behoud van het werk van de patiënt
voor afstemming van het behandelbeleid en de inzetbaarheid van de patiënt.
Verwijzing voor mogelijke operatieve behandeling

De functionele beperkingen van de patiënt zijn leidend.
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Overweeg verwijzing naar een algemeen, plastisch of orthopedisch chirurg bij een patiënt met
een behandelwens en:
functionele belemmering van de hand door de contractuur (de mate van de MCPflexiecontractuur is hierbij geen criterium meer)
snelle progressie van de flexiecontractuur van een vinger (verwijs PIP-contracturen tijdig,
omdat deze sneller irreversibel worden door contractuur van het kapsel).
pijn in hand of vinger
De meest gebruikelijke vormen van operatieve behandeling zijn:
selectieve fasciëctomie is de gouden standaard vanwege de relatief geringe kans op
complicaties en op recidief, maar kent een relatief lange hersteltijd
percutane naaldfasciotomie is minimaal invasief, maar heeft een hoge recidiefkans
de plaats en de vergoeding van andere therapeutische opties in de tweede lijn zijn nog
onduidelijk.

Beleid bij tendovaginitis van De Quervain
Voorlichting en advies
Leg uit dat:
de pijnklachten ontstaan door irritatie van de pezen van de duim in de smalle peeskoker zodra
deze gebruikt of opgerekt worden.
er weinig gegevens zijn over de prognose; chronische tendinitisklachten (> 3 maanden)
reageren doorgaans slechter op behandeling.
Bespreek:
de relatie tussen belasting en belastbaarheid
de mogelijkheden tot aanpassing van de dagelijkse werkzaamheden
Benadruk dat het belangrijk is de hand en pols binnen de pijngrenzen te blijven gebruiken om
onnodige stijfheid te voorkomen
Geef (slaap)houdingsadviezen en adviseer bewegingen te vermijden die de klachten uitlokken
(met name flexie-extensie van de pols met kracht zetten)
Thuisarts

Verwijs naar de informatie op Thuisarts.nl. De informatie op Thuisarts.nl is gebaseerd op deze
NHG-Standaard.
Pijnstilling
Schrijf zo nodig analgetica voor conform het stappenplan in de NHG-Standaard Pijn (paracetamol
en/of een (topicaal) NSAID).
Spalkbehandeling of corticosteroïdinjectie
Wees terughoudend met het adviseren van een spalkbehandeling of een corticosteroïdinjectie
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vanwege gebrek aan bewijs. Indien deze behandelingen toch overwogen worden, heeft een
combinatiebehandeling de vookeur (advies op basis van consensus in de werkgroep wegens
gebrek aan bewijs van voldoende kwaliteit).
Overweeg een spalkbehandeling of een corticosteroïdinjectie bij patiënten bij wie klachten > circa
6 weken bestaan en afwachtend beleid geen effect heeft.
Zie ook: Detail nr. 54 Spalkbehandeling of corticosteroïdinjectie

Spalkbehandeling

Overweeg een spalkbehandeling bij patiënten met belastingafhankelijke klachten en een
voorkeur voor deze behandeling.
Gebruik tijdens de nacht is in principe niet nodig.
Zie Praktische aanwijzingen orthesen bij hand- en polsklachten.
Bij keuze voor corticosteroïdinjectie

Eerste keus: 1 mg dexamethason (4 mg/ml of 5 mg/ml, beide 1 ml ampul)
Alternatieven:
5-10 mg methylpredisolon (40 mg/ml, 1 ml ampul)
5-10 mg triamcinolonacetonide (40 mg/ml, 1 ml ampul of 10 mg/ml, 5 ml ampul)
Informeer de patiënt over de bijwerkingen, waaronder voorbijgaande lokale pijnklachten,
flushing, pigmentatieveranderingen rond de injectieplaats, infectie en/of zenuwschade.
Injecteer alleen bij voldoende bekwaamheid en kennis van de anatomie, techniek en potentiële
risico’s van de betreffende injectie.
Voorkom irreversibele subcutane atrofie en vermijd te sterke subcutane opzwelling en afzetting
van het steroïd langs de naald:
spuit niet te veel vloeistof in
trek de naald niet al spuitend terug
Bij een injectie voor tendovaginitis is het van belang de injectie te plaatsen in de peesschede en
niet in de pees, gezien het risico op peesrupturen bij herhaalde injecties in ontstoken pezen.
Controles
Controleer het effect van de behandeling na ongeveer 4-6 weken, of eerder bij toename van
klachten of aanwijzingen voor complicaties.
Controle na spalkbehandeling

Stop een spalkbehandeling indien het dragen van de spalk na 4-6 weken niet leidt tot een
vermindering van de klachten.
Probeer de spalk bij goed effect op geleide van klachten af te bouwen.
bouw de spalk bij belastende momenten als laatste af.
heroverweeg de gekozen behandeling (of de diagnose) indien het afbouwen niet succesvol is.
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Controle na corticosteroïdinjectie

Indien de injectie geen effect heeft, overweeg dan een alternatieve diagnose, incorrecte
techniek of non-respons van de patiënt.
Geef eventueel eenmalig nogmaals een corticosteroïdinjectie.
Indien de klachten recidiveren, herhaal de injectie dan alleen als het effect duidelijk aanwezig
en langdurig was, en niet eerder dan 3-6 maanden na de laatste injectie.
Consultatie en verwijzing
Overweeg verwijzing naar een handtherapeut (zie Handtherapie):
bij twijfel over het gebruik en de keuze van de spalk
als een bestaande spalk goed effect heeft, maar oncomfortabel is
Overweeg verwijzing naar een algemeen, orthopedisch of plastisch chirurg (afhankelijk van de
lokale afspraken) bij onvoldoende resultaat van conservatieve behandeling; de operatie bestaat
uit endoscopische of open release van het peescompartiment
Overweeg consultatie van een kaderhuisarts bewegingsapparaat voor advies over diagnostisch
onderzoek of beleid (indien regionaal beschikbaar).
Bedrijfsarts

Adviseer patiënten contact op te nemen met de bedrijfsarts bij een vermoeden van
werkgerelateerde klachten of klachten bij werkzaamheden:
voor het bespreken van de aard van de behandeling in relatie tot de werkomstandigheden
voor het bespreken van (tijdelijke) werkaanpassingen
bij twijfel over behoud van het werk van de patiënt
voor afstemming van het behandelbeleid en de inzetbaarheid van de patiënt.

Beleid bij traumatische klachten
Voorlichting en advies
Adviseer in afwachting van verdere diagnostiek de hand hoog te houden en te ontzien, maar
hand en pols binnen de pijngrenzen wel te blijven gebruiken om onnodige stijfheid te
voorkomen
Geef zo nodig een mitella.
Pijnstilling
Schrijf zo nodig analgetica voor conform het stappenplan in de NHG-Standaard Pijn (paracetamol
en/of een (topicaal) NSAID).
Consultatie en verwijzing
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Tweede lijn

Verwijs, gezien het risico op blijvende schade, altijd bij acuut letsel met een vermoeden van:
pees- of zenuwletsel
intra-articulaire fracturen
(sub)luxaties
skiduim
jersey finger
Kies bij vermoeden van een fractuur, afhankelijk van de regionale samenwerkingsafspraken, voor:
directe doorverwijzing naar Spoedeisende Hulp of specialist voor diagnostiek en beleid
verwijzing naar een afdeling Radiologie voor röntgenonderzoek:
indien er geen aanwijzingen gevonden worden voor fractuur of (sub)luxatie zal de patiënt
worden terugverwezen naar de huisarts
bij een fractuur of (sub)luxatie zal de patiënt worden doorverwezen naar de Spoedeisende
Hulp of betreffende specialist
vermeld bij de verwijzing in ieder geval tijdstip en aard van het trauma(mechanisme); de
locatie van de klachten en eventueel relevant eerder trauma aan de betreffende hand of pols
Handtherapie

Overweeg verwijzing voor handtherapie bij een patiënt met vertraagd herstel:
die behoefte heeft aan ondersteuning in het uitbreiden van de belastbaarheid
wiens hulpvraag vooral betrekking heeft op functionele beperkingen zonder dat er redenen zijn
om direct terug te verwijzen naar de operateur of behandelaar (zoals twijfel over de diagnose of
vermoeden van complicaties).
Chronische posttraumatische klachten

Overweeg consultatie van of verwijzing naar de (behandelend) chirurg bij:
afwijkend beloop van het herstel (eventueel na consultatie van een handtherapeut).
vermoeden van bijkomend letsel, zoals instabiliteit door ligamentair letsel.
Het herstel van fracturen en gewrichtsletsels in de hand duurt vaak langer dan gedacht en er is
een aanzienlijk risico op blijvende standafwijkingen, stijfheid en functionele beperkingen, met
name bij een te late of onjuiste diagnose en/of behandeling.

Beleid bij malletvinger
Voorlichting en advies
Leg uit dat er een ruptuur is van de strekpees van de vinger, die ervoor zorgt dat de vinger niet
meer kan strekken.
Leg uit dat de aandoening zonder behandeling blijft bestaan en dat er een kans is op functionele
beperkingen van de vinger.

NHG-Standaard Hand- en polsklachten - pagina 43

Benadruk dat een malletspalk in de eerste fase constant gedragen moet worden; tussentijds
testen van de functie (door de arts of de patiënt zelf) kan het effect van de spalk tenietdoen.
Thuisarts

Verwijs naar de informatie op Thuisarts.nl. De informatie op Thuisarts.nl is gebaseerd op deze
NHG-Standaard.
Spalkbehandeling
Gebruik het onderstaande behandelschema voor een tendinogene malletvinger of malletvinger
met kleine avulsiefractuur.
Behandelschema

Fase 1: instrueer de patiënt de malletspalk 24 uur per dag te dragen gedurende 6-8 weken
Fase 2: verricht na 6-8 weken controle
bij volledige extensie in het DIP-gewricht: laat de patiënt de spalk 2 weken continueren, maar
starten met oefenen (gradueel opbouwen van buigen en strekken; dit is het enige moment
waarop de spalk af mag)
bij onvolledige extensie in het DIP-gewricht: laat de spalk nog 4 weken continueren
Fase 3:
laat de patiënt doorgaan (of starten) met gradueel opbouwen van buigen en strekken
instrueer de patiënt de malletspalk nog 2-4 weken ’s nachts en tijdens risicomomenten (sport)
te dragen
Na 12 weken is de vinger weer volledig belastbaar.
Praktische aanwijzingen

Het doel van de malletspalk is het verkrijgen van volledige extensie of hyperextensie in het DIPgewricht.
Zorg voor een adequaat sluitende spalk, zo nodig op maat gemaakt, bij voorkeur een
geperforeerde thermoplastische spalk.
Breng bij het aanleggen van de spalk het DIP-gewricht goed in extensie en zorg dat het PIPgewricht vrij kan bewegen.
Geef de patiënt verzorginstructies (niet nat laten worden, regelmatig (bijvoorbeeld om de dag)
spalk reinigen en huid drogen, verder het afdoen tot een minimum beperken, vinger niet
buigen).
Zie ook: Detail nr. 55 Praktische aanwijzingen

Pijnstilling
Schrijf zo nodig analgetica voor conform het stappenplan in de NHG-Standaard Pijn (paracetamol
en/of een NSAID).
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Controles
Controleer de eerste 6-8 weken regelmatig de sluiting van de spalk, de onderliggende huid en
de therapietrouw.
Beoordeel na 6-8 weken of volledige extensie wel of niet mogelijk is, en zet verder beleid in (zie
Behandelschema).
Bij volledige extensie: controleer nadien alleen zo nodig.
Bij onvolledige extensie: beoordeel na 4 weken opnieuw.
Consultatie en verwijzing

Verwijzing voor mogelijke operatieve behandeling

Verwijs naar een trauma-, plastisch of orthopedisch chirurg (afhankelijk van de lokale
afspraken) indien de avulsiefractuur > 30% van het gewrichtsoppervlak van het DIP-gewricht
beslaat.
Zorg, indien röntgendiagnostiek uitgesteld heeft plaatsgevonden en er een verwijsindicatie
blijkt te bestaan, voor direct overleg met de tweede lijn om (operatieve) behandelvertraging te
voorkomen.
Overweeg consultatie van of verwijzing naar een trauma-, plastisch of orthopedisch chirurg
(afhankelijk van de lokale afspraken) wanneer na mislukte spalktherapie een chronische
malletvinger ontstaat met:
functionele klachten, of
verlies van extensie > 40°
Een gefixeerde flexiecontractuur kan doorgaans niet meer functioneel worden gecorrigeerd,
hierbij kan artrodese in een functionele stand een alternatief zijn.
Handtherapie

Overweeg verwijzing naar een handtherapeut:
voor het aanmeten van een spalk bij twijfel over adequate pasvorm en goed gebruik van de
spalk
voor begeleiding als zelfstandig oefenen niet haalbaar is, indien de patiënt daar behoefte aan
heeft of wanneer het herstel stagneert.
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Detail nr. 1 Scope

Scope
Keuze van de elementen
Om de praktische bruikbaarheid te verbeteren besteedt de huidige versie van de standaard
aandacht aan de volgende punten:
algemene diagnostiek vanuit de ingangsklacht van de patiënt
aandachtspunten bij de beoordeling van acuut traumatische aandoeningen en de
verwijzingscriteria, omdat het van groot belang is dat de primaire zorgverlener de ernst van het
handletsel kan onderkennen en weet wanneer doorverwijzing noodzakelijk is
De beschreven aandoeningen zijn dezelfde gebleven. Bij de selectie is een afweging gemaakt op
basis van de incidentie in de huisartsenpraktijk en de aanwezigheid van behandelopties in de
eerste lijn.
Terminologie
In deze standaard is gekozen voor een terminologie die past bij de huisartsenpraktijk en analoog is
aan die van andere nationale en internationale richtlijnen en consensusafspraken: de richtlijn
Ziekte van Dupuytren, 1 de richtlijn Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met klachten
aan arm, nek of schouder (KANS), 2 de richtlijn Primaire artrose duimbasis, 3 de Richtlijn
Carpaletunnelsyndroom, 4 de Richtlijn Handfracturen, 5 de International Classification of
Functioning, Disability and Health 6 en de Guideline Osteoarthritis. 7
Adequate zorgverlening bij hand- en polsklachten
Zowel in de eerste als in de tweede lijn blijken hand- en polsklachten moeilijk te herkennen en te
diagnosticeren door de relatieve zeldzaamheid, de complexiteit van de anatomie en het scala aan
klachten en aandoeningen. De potentiële gevolgen van suboptimale diagnostiek en behandeling
zijn voor de patiënt echter groot. Het is van belang dat de huisarts zich bewust is van de eigen
bekwaamheid om een juiste inschatting te kunnen maken van de diagnostiek en behandeling.
Laagdrempelige consultatie van een collega (kader)arts of verwijzing zijn goede alternatieven.
Er is in de praktijk onduidelijkheid over naar wie het beste verwezen kan worden, dit is in de
standaard geadresseerd. Daarnaast was er behoefte aan praktische adviezen omtrent het
adequaat voorschrijven van braces. Hiervoor zijn nu online de Praktische aanwijzingen orthesen
bij hand- en polsklachten beschikbaar.
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Detail nr. 2 Epidemiologie

Epidemiologie van hand- en polsklachten
Algemene bevolking
In een onderzoek onder de Nederlandse bevolking > 25 jaar (n = 3664) wordt de puntprevalentie
van hand- en polsklachten geschat op 125 per 1000 personen (86 voor mannen en 163 voor
vrouwen). 8 De puntprevalentie neemt toe met de leeftijd: van 95 per 1000 personen in de leeftijd
25-44 jaar tot 161 per 1000 personen in de leeftijd ≥ 65 jaar.
Huisartsenpraktijk
Uit de gegevens van het Nivel over 2018 blijkt de incidentie van hand- en vingerklachten (ICPCcode L12) ongeveer 24,1 nieuwe episoden per 1000 patiënten per jaar en van polsklachten
(ICPC-code L11) ongeveer 10,3 episoden per 1000 patiënten per jaar. 9
De prevalentie van hand- en vingerklachten is 20,6 per 1000 patiënten, die van polsklachten
ongeveer 8,8 per 1000 patiënten.
De incidentie en prevalentie van zowel hand- als polsklachten in de huisartsenpraktijk zijn hoger
voor vrouwen dan voor mannen (de incidentie van polsklachten is 12,3 respectievelijk 8,4 per
1000 patiënten; de incidentie van hand- en vingerklachten is 27,8 respectievelijk 20,5 per 1000
patiënten).
De huidige incidentie- en prevalentiecijfers zijn beduidend hoger dan in de vorige versie van
deze standaard. 10 Dit komt waarschijnlijk grotendeels door de verschillen in registratie en
rapportage tussen 2001 en 2018. In 2001 werden gegevens gebruikt uit een onderzoek bij 198
huisartsen die gebruik maakten van digitale registratie. In 2018 zijn de cijfers gebaseerd op
gegevens van ongeveer 419 huisartsenpraktijken met in totaal ongeveer 1,7 miljoen
ingeschreven patiënten. Daarnaast is de digitale registratie verbeterd en algemeen
geïntroduceerd (zie Cijfers zorgverlening huisartsen - Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn).
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Detail nr. 3 Relevante anatomie

Relevante anatomie
Het onderstaande overzicht behandelt alleen de structuren die relevant zijn voor aandoeningen
binnen de scope van deze standaard.
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Figuur 1
Figuur 1 Ossale anatomie van de hand
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Figuur 2
Figuur 2a Anterieure anatomie van de arm, pols en hand

Figuur 2b Posterieure anatomie van de arm en pols

Gewrichten en ossale verbindingen
De carpalia zijn te verdelen in een proximale en een distale rij en worden door intrinsieke
ligamenten verbonden.
In het radio-ulnaire gewricht roteert de radius om de ulna.
De volaire plaat en de collaterale ligamenten stabiliseren de MCP-en IP-gewrichten.
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Het triangulaire fibrocartilagineuze complex (TFCC) bestaat uit een kraakbeenschijf in het
ulnocarpale gewricht, een ligament tussen het ulnakopje en de radius, en een ligament tussen
het ulnakopje en de carpalia. Het TFCC heeft een belangrijke functie voor de stabiliteit van de
pols en krachtenoverdracht.
Het scafolunaire ligament (SL) tussen het os scaphoideum en het os lunatum is belangrijk voor
de carpale stabiliteit.
Het ulnaire collaterale ligament (UCL) van de duim beschermt het MCP1-gewricht tegen
valgusstress (hyperabductie). Bij een ruptuur wordt de duim instabiel.
Het flexorretinaculum vormt de bovenzijde van de carpale tunnel. Deze bevat naast de n.
medianus nog de pezen van de m. flexor digitorum profundus, de m. flexor digitorum
superficialis en de m. flexor pollicis longus.
Musculatuur
Buigpezen

Aan de volaire zijde van de pols: m. flexor carpi radialis en ulnaris, m. palmaris longus (indien
aanwezig).
Aan elke vinger: m. flexor digitorum superficialis, met aanhechting aan de middenfalanx (flexie
PIP), en m. flexor digitorum profundus aan de distale falanx (flexie DIP). De peesschedes van
deze pezen worden verstevigd door diverse verdikkingen, die van proximaal naar distaal
genummerd zijn (A1- tot en met A4-pulley).
Aan de duim: m. flexor pollicis longus voor de flexie van het IP-gewricht.
Strekpezen

Aan de dorsale zijde van de pols lopen de strekpezen in 6 compartimenten onder het
extensorretinaculum door.
Voor de vingers: mm. extensor digitorum communis. Bij de wijsvinger en de pink is nog een
additionele extensor aanwezig. De pezen splitsen zich in een centrale slip met een aanhechting
aan de middenfalanx (extensie PIP) en 2 laterale slippen die aanhechten aan de basis van de
distale falanx (extensie DIP).
Voor de duim: m. extensor pollicis longus (extensie IP-gewricht) en de m. abductor pollicis
longus en brevis (abductie respectievelijk extensie van het MC1-gewricht). Deze extensoren
vormen samen de grenzen van de anatomische snuifdoos (tabatière anatomique).
Zenuwen
N. medianus

Verloopt distaal van de pols door de carpale tunnel onder het transversale carpale ligament.
Innerveert de buigpezen van de pols en de meerderheid van de oppervlakkige buigpezen van de
vingers, deels als aftakking via de n. Interosseus anterior.
De motorische tak splitst zich na de carpale tunnel af naar de duimmuis.
De sensibele tak loopt naar de duim, wijs- en middelvinger, en naar de radiale helft van de
ringvinger.
N. radialis

Verloopt radiaal van de a. radialis.

NHG-Standaard Hand- en polsklachten - pagina 53

Innerveert de strekpezen van de pols, vingers en duim, deels als aftakking via de n. interosseus
posterior.
De sensibele tak verzorgt het dorsum en de radiale zijde van hand.
N. ulnaris

Loopt radiaal langs de m. flexor carpi ulnaris door het kanaal van Guyon bij de pols.
Innerveert de m. flexor carpi ulnaris, de diepe buigpezen van dig. IV en V, de spieren van de
pinkmuis, de m. adductor pollicis en de helft van de m. flexor pollicis brevis.
De sensibele takken verzorgen de pink en de ulnaire zijde van de ringvinger, en het ulnaire deel
van de dorsale zijde van de hand.
Overige

Daarnaast heeft iedere vinger 2 digitale zenuwen die afhankelijk van het verzorgingsgebied
afkomstig zijn van de n. medianus of de n. ulnaris.
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Detail nr. 4 Epidemiologie

Epidemiologie
Algemene bevolking
De gerapporteerde epidemiologische cijfers voor het CTS lopen uiteen door het gebruik van
verschillende definities, bijvoorbeeld op basis van klinische symptomen, elektrofysiologisch
bevestigde CTS of ernst van de symptomen. In een meta-analyse van 87 onderzoeken (27
longitudinale en 60 cross-sectionele) werd een prevalentie in de algemene bevolking berekend van
6,8% (95%-BI 2,2 tot 18,7). 11
Huisartsenpraktijk
De incidentiecijfers voor de diagnose ‘CTS’ (ICPC-code N93) uit 2018 in de Nederlandse
huisartsenpraktijk zijn beschikbaar via Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. De incidentie was voor
mannen 2,4 en voor vrouwen 5,2 per 1000 episoden, de prevalentie was 4,2 voor mannen en 9,2
voor vrouwen. 9 CTS komt in alle leeftijdscategorieën vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, bij
mannen valt de hoogste prevalentie in de middelbare leeftijd.
Zwangeren
De prevalentie van CTS bij zwangere vrouwen varieert afhankelijk van het onderzoeksdesign, de
diagnostische criteria, de beoordeling van de criteria en de fase van de zwangerschap. In een
onderzoek onder 639 zwangere vrouwen in Nederlandse verloskundepraktijken gaven 219
vrouwen (34%) klinische klachten aan passend bij CTS (pijn, tintelingen, doofheid in handen of
polsen). 12 De klachten ontstonden bij 86 zwangeren (39%) bij 21-30 weken zwangerschap en bij
97 vrouwen (40%) bij > 30 weken. De ernst nam toe in het verloop van de zwangerschap, maar
waren doorgaans mild tot matig. Bij 70% van de patiënten waren de klachten bilateraal.
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Detail nr. 5 Etiologie en pathofysiologie

Etiologie en pathofysiologie
De pathofysiologie van CTS wordt gekenmerkt door symptomen die voorkomen bij compressie van
de n. medianus in de carpale tunnel. 13 14 Aanvankelijk treden de klachten intermitterend op en
zijn er bij zenuwgeleidingsonderzoek nog geen afwijkingen te vinden. Bij voortduren of
verergering van de intracarpale drukverhoging treedt segmentale demyelinisatie van de n.
medianus op. Op dat moment zijn er ook afwijkingen bij het zenuwgeleidingsonderzoek,
aanvankelijk in de sensibele geleiding, maar later ook in de motorische geleiding. De klachten
worden dan over het algemeen erger, in die zin dat intermitterende klachten min of meer
permanent kunnen worden. Ook kan bij toename van de motorische uitval zwakte van de
duimspieren (m. abductor pollicis brevis en m. opponens pollicis) en atrofie van de thenar
(duimmuis) optreden. De zenuwbeschadiging kan uiteindelijk irreversibel worden.
Zwangeren
De oorzaak van het frequent voorkomen van CTS bij zwangeren is niet bekend. De meest
gebruikelijke hypothese is dat lokale oedeemvorming als gevolg van hormonale veranderingen
zorgt voor compressie van de n. medianus in de carpale tunnel. 15 Andere factoren die mogelijk
meespelen, zijn gegeneraliseerde gewichtstoename, zwangerschapshypertensie en pre-eclampsie,
veranderd glucosemetabolisme en zenuwhypersensitiviteit.
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Detail nr. 6 Risicofactoren

Risicofactoren
Frequent beschreven risicofactoren voor het ontstaan van CTS zijn vrouwelijk geslacht, leeftijd
40-64 jaar, overgewicht, zwangerschap, diabetes mellitus (type 1 en 2), menopauze en
posttraumatische en congenitale vormafwijkingen van de carpale tunnel. 16 11
In een meta-analyse van 87 onderzoeken (27 longitudinale en 60 cross-sectionele) werden
risicofactoren gepoold die mogelijk geassocieerd zijn met het optreden va CTS. 11 De metaanalyse deed geen uitspraken over de betrouwbaarheid van de onderzoeken.
Toenemende leeftijd (tot middelbare leeftijd)
OR 1,9 (95%-BI 1,4 tot 1,7) in 13 cross-sectionele onderzoeken
OR 2,2 (95%-BI 1,0 tot 5,0) in 4 longitudinale onderzoeken
Dominante hand
OR 1,8 (95%-BI 1,4 tot 2,3) in 2 cross-sectionele onderzoeken
Niet-kaukasische etniciteit
OR 2,2 (95%-BI1,2 tot 4,0) in 3 cross-sectionele onderzoeken
Overgewicht of obesitas
OR 1,4 (95%-BI 1,3 tot 1,6) OR 1,5 (95%-BI 1,1 tot 1,9)
Diabetes mellitus
OR 5,3 (95%-BI 1,6 tot 16,8)
Psychosociale en psychiatrische problematiek
OR 2,6 (95%-BI 1,8 tot 3,6) in 4 longitudinale onderzoeken
Structureel alcoholgebruik (> 4 eenheden per dag)
OR 2,3 (95%-BI 0,7 tot 2,3)
De relatie met reumatoïde artritis, handartrose en hypothyreoïdie is onzeker (de kwaliteit van het
bewijs is laag) in verband met significante bias en confounders in de onderzoeken. 16 17
Werkgerelateerde risicofactoren die worden gesuggereerd, zijn langdurig en repeterend werk met
flexie en extensie van de polsen, met name in combinatie met knijpen en kracht zetten, en
langdurig gebruik van trillend handgereedschap. De relatie met beeldschermwerk is
controversieel. 2
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Detail nr. 7 Beloop en prognose

Beloop en prognose van CTS
Er zijn enkele onderzoeken waaruit het natuurlijke beloop van CTS-klachten op te maken is. Bij
een onderzoek werd een afwachtend beleid gevoerd als controlegroep van een andere interventie.
Hierin liet 25% van de 40 geïncludeerde patiënten spontane verbetering zien over een periode van
4 weken. 18 Bij een ander observationeel onderzoek van 132 patiënten leken de klachten op de
langere termijn (2 jaar) af te nemen bij de helft van de patiënten. Bij de andere helft van de
patiënten bleven de klachten stabiel of werden deze erger. 19
Percentage secundaire behandelingen
Een systematisch literatuuronderzoek uit 2016 van 16 cohortonderzoeken vermeldt 4 onderzoeken
met patiënten bij wie initieel afwachtend beleid werd gevoerd (n = 12 tot 344). 20 Na 1 jaar
ontving 32-58% toch een vorm van behandeling, na 3 jaar was dit 23,4% en na 10 jaar 50% van de
patiënten. De pooling van de resultaten werd bemoeilijkt door aanzienlijke kans op bias en
heterogeniteit van de onderzoeken.
Zwangeren
In een observationeel multicentrisch onderzoek (n = 196) met een follow-up van 15 maanden
waren de verschillende uitkomstmaten (elektrofysiologische bevindingen, symptoomscore,
functiescore en pijn) verbeterd in 23-34% van de deelnemers, onveranderd in 45-62% en
verergerd in 16-32%. 21 In 2 andere onderzoeken bij onbehandelde zwangeren (n = 108) was
ongeveer de helft 3 jaar na de bevalling klachtenvrij. 22 23 Mogelijk houdt het geven van
borstvoeding de klachten langer in stand. 24 15 De prognose is mogelijk gunstiger bij kortdurende
klachten en klachten op jonge leeftijd. Al langer bestaande klachten bij het eerste bezoek en een
positieve test van Phalen hebben mogelijk een geringere kans op spontaan herstel. 21
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Detail nr. 8 Epidemiologie

Epidemiologie
In de algemene bevolking is de prevalentie van een ganglion aan hand of pols 4,5 per 1000
patiënten per jaar; de incidentie is 3,3 episoden per 1000 patiëntjaren. Vrouwen hebben 2 × zo
vaak klachten als mannen. 25
In de huisartsenpraktijk is de incidentie 4,5 per 1000 patiëntjaren (3,2 voor mannen, 5,7 voor
vrouwen) en de prevalentie 4,3 per 1000 patiëntjaren (3,2 voor mannen, 5,4 voor vrouwen). 9
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Detail nr. 9 Etiologie

Etiologie
Meestal is de oorzaak van een ganglion onbekend. 26 Een belangrijke oorzakelijke factor is
waarschijnlijk een pre-existente aandoening aan de handgewrichten, zoals artrose, acuut trauma
of instabiliteit door bijvoorbeeld een ligamentruptuur. Mogelijk leidt dit tot een beschadiging aan
een gewrichtskapel met lekkage van synoviaal vocht, dat zich ontwikkelt tot een gelatineuze
vloeistof met een kapselwand. Ook is het mogelijk dat het leidt tot productie van een cyste door
het omliggende weefsel. Een duidelijke relatie met werk of vrijetijdsbesteding ontbreekt. 27 28
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Detail nr. 10 Pathofysiologie en symptomatologie

Pathofysiologie en symptomatologie
Het vaakst komt een ganglion voor aan de dorsale zijde van de pols (70%), minder vaak aan de
palmaire zijde van de pols (30%). 25 Er bestaat vaak een relatie met het kapsel van de
intercarpale gewrichten, maar de vloeistof in een ganglion verschilt biochemisch van
gewrichtsvloeistof en is visceuzer. 29 Door vulling ontstaat een vast-elastische zwelling die een
paar centimeter groot kan worden.
Een ganglion geeft dikwijls geen klachten. Volaire ganglia kunnen wel paresthesieën geven door
compressie van de n. medianus of de n. radialis. In een meta-analyse van 14 onderzoeken noemde
71% van de patiënten pijn als reden voor presentatie, 34% cosmetische bezwaren en 27%
subjectieve zwakte. 25 Bij een deel van de patiënten speelt mogelijk ook angst voor een
kwaadaardige oorzaak een rol in het verzoek om behandeling. 28
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Detail nr. 11 Beloop en prognose

Beloop en prognose
In een prospectief cohortonderzoek ontvingen 38 patiënten met in totaal 39 palmaire ganglia
alleen geruststelling. Bij hen verdwenen 20 ganglia (51%) spontaan. 30 In een vervolgpublicatie
verdwenen 23 van de 55 dorsale ganglia (58%) spontaan. 31
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Detail nr. 12 Epidemiologie

Epidemiologie
Het merendeel van de mensen > 55 jaar heeft radiologische kenmerken van artrose in de hand of
pols, maar slechts circa 20% heeft klinische symptomen. 32 Niet iedereen zoekt medische hulp
voor artrose van de hand.
Doordat een specifieke ICPC-code ontbreekt, zijn er geen recente incidentie- en prevalentiecijfers
beschikbaar uit de Nederlandse huisartsenpraktijk. Een Engels populatieonderzoek in de
huisartsenpraktijk rapporteert voor patiënten > 45 jaar een incidentie van de diagnose
‘handartrose’ van 1,1 per 1000 (95%-BI 0,7 tot 1,6) bij mannen en 3,6 (95%-BI 2,9 tot 4,5) bij
vrouwen. 33 Deze incidentie stijgt het sterkst in de leeftijdsgroep 55-64 jaar, piekt op 75-84 jaar
en daalt daarna weer licht voor zowel mannen als vrouwen.
De prevalenties voor DIP-, PIP- en CMC1-artrose worden geschat op respectievelijk 35, 18 en 21%.
34 In dit onderzoek werd de diagnose echter röntgenologisch gesteld en niet op basis van
klachten. Er bestaat een hoge associatie tussen DIP- en PIP-artrose (OR 31,7; 95%-BI 13,8 tot
72,5), terwijl CMC1-artrose vaak solitair voorkomt. 35 36
Noduli van Heberden bij de DIP-gewrichten, noduli van Bouchard bij de PIP-gewrichten en
deformaties van het CMC1-gewricht konden worden aangetoond in respectievelijk 58% (mannen
53, vrouwen 62%), 30% (mannen 25, vrouwen 33%) en 18% (mannen 10, vrouwen 24%). 37
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Detail nr. 13 Etiologie en pathofysiologie

Etiologie
De Britse NICE-Guidelines benadrukken dat artrose niet slechts een degeneratief proces is, maar
een actief metabool proces waarin verlies van gewrichtskraakbeen leidt tot toegenomen metabole
activiteit van het subchondrale bot, wat zich uit in sclerosering en de vorming van subchondrale
cysten (beide zichtbaar op een röntgenfoto) en verder leidt tot uitwendig waarneembare
osteofyten en een ontstekingsreactie. 7 Dit betekent dat er bij artrose sprake is van een proces
van reparatie. In het algemeen gaat het om een langzaam, maar efficiënt reparatieproces dat vaak
kan compenseren voor de initiële schade. Bij een deel van de mensen kan de weefselschade echter
niet worden gecompenseerd en ontstaan symptomen als pijn en stijfheid. Deze processen
verklaren tevens waarom er zoveel variatie is in klinische presentatie van artrose, tussen
verschillende personen, maar ook tussen verschillende gewrichten.
Mogelijk is er sprake van een genetische factor, maar het is nog niet duidelijk welke genen
verantwoordelijk zijn. 38
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Detail nr. 14 Risicofactoren

Risicofactoren
Prospectieve populatieonderzoeken laten diverse risicofactoren zien voor het ontwikkelen van
symptomatische handartrose. 39 40 7
De belangrijkste factoren voor handartrose zijn:
leeftijd
vrouwelijk geslacht
overgewicht
artrose in andere (hand)gewrichten
eerder doorgemaakte fracturen
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Detail nr. 15 Beloop en prognose

Beloop en prognose
Artrose van de hand heeft lang niet altijd een progressief beloop. Doordat het in principe een
proces van herstel en modellering betreft, kunnen episoden van pijn en functiebeperkingen
gevolgd worden door een langdurige periode zonder klachten, hoewel de benige verdikkingen,
met name bij de DIP- en de PIP-gewrichten, blijven bestaan. Het merendeel van de patiënten
rapporteert over een periode van 2 jaar wel een toename van pijnklachten en bij 20% is er tevens
sprake van radiologische progressie. 41 42 Progressie gaat samen met verminderde knijpkracht
van de handspieren. 43 Artrose van het CMC-gewricht gaat gepaard met meer beperkingen in
functie dan artrose van de DIP- of PIP-gewrichten. 7 De invloed van handartrose op het dagelijks
functioneren is aanzienlijk, als gevolg van pijn, stijfheid, een verminderde knijpkracht en afname
van fijne motoriek. 44
Er zijn nog weinig gegevens over de invloed van comorbiditeit, werkgerelateerde en/of
arbeidsrelevante factoren op het beloop van klachten bij handartrose. Er zijn wel aanwijzingen dat
psychosociale factoren (onder andere ziekte- en pijnperceptie) een negatieve invloed hebben op de
pijnbeleving, maar of dit ook een negatief effect heeft op de behandelresultaten is onbekend. 45
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Detail nr. 16 Epidemiologie

Epidemiologie
Er zijn geen aparte gegevens bekend voor de incidentie en prevalentie van de diagnose
‘triggervinger’ (ICPC-code L99.04) in de Nederlandse huisartsenpraktijk. Op basis van de beperkt
beschikbare literatuur wordt de incidentie in de algemene bevolking geschat op circa 2,6% 46 Bij
patiënten met diabetes is de incidentie circa 10%, 47 bij de helft van deze patiënten zijn dan vaak
meerdere vingers aangedaan. 48 De aandoening komt 4-6 keer vaker voor bij vrouwen, en meer in
de leeftijdscategorieën 1-4 jaar en 40-70 jaar.
Bij mensen zonder bijkomende ziekten is de duim het vaakst aangedaan, gevolgd door dig. III en
IV. 49 50
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Detail nr. 17 Etiologie en pathofysiologie

Etiologie en pathofysiologie
Een triggervinger of triggerduim (tendovaginitis stenosans) is een tenosynovitis van de
flexorpezen van de vingers of de duim. Het soepele glijden van de buigpees in de A1-pulley (eerste
annulaire ligament van de buigpeeskoker) proximaal van het MCP-gewricht raakt door zwelling
belemmerd en de vinger kan moeilijker gestrekt of gebogen worden. 51 52 Bij jonge kinderen is
de oorzaak mechanisch en heeft een diameterverschil tussen de m. flexor pollicis longus en de
peesschede een extensiebeperking tot gevolg. 53
De oorzaak van een triggervinger is niet altijd duidelijk. De klachten treden vaak op na een zware
inspanning of abnormaal gebruik van de hand, wat doet vermoeden dat microtraumata een
inflammatiebeeld uitlokken. Het is onduidelijk of er een daadwerkelijke causale relatie is tussen
overbelasting en dit ziektebeeld, of dat veelvuldig gebruik van hand en pols er alleen maar toe
leidt dat het ziektebeeld zich eerder en duidelijker manifesteert. 54
Moore stelt dat de term ‘tendovaginitis’ niet correct is omdat in histologische onderzoeken geen
ontstekingsreactie is aangetoond. 49 Er is eerder sprake van fibrosering en tendinose. 55 56
De triggervinger lijkt geassocieerd te zijn met diabetes mellitus, reumatoïde artritis,
hypothyreoïdie, CTS, jicht en repetitief gebruik van de vingers. 57 58 59 60
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Detail nr. 18 Beloop en prognose

Beloop en prognose
Het aantal onderzoeken dat rapporteert over het natuurlijke beloop en de prognose van een
triggervinger is zeer beperkt en gedateerd. Een literatuuroverzicht van Moore stelt op basis van 2
artikelen dat bij 20-29% van de volwassen patiënten spontaan herstel optreedt (423 triggervingers
in 369 patiënten). 49 61 62
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Detail nr. 19 Epidemiologie

Epidemiologie
Internationaal varieert de prevalentie in de algemene bevolking sterk (2-42%) door culturele
verschillen. 63 In een Nederlands cross-sectioneel onderzoek (n = 763) bij personen van 50-89
jaar was de prevalentie 22,1%. 64 De prevalentie steeg met de leeftijd, van 5% bij patiënten van
50-55 jaar tot 53% bij patiënten van 76-80 jaar. Bij de meeste patiënten (81%) waren er noduli en
strengen zonder flexiecontractuur.
Er zijn geen aparte gegevens bekend met betrekking tot de incidentie en prevalentie van de
diagnose ‘contractuur van Dupuytren’ (ICPC-code L99.03) in de Nederlandse huisartsenpraktijk.
Mannen zijn vaker aangedaan dan vrouwen en de aandoening komt vooral voor bij mannen rond
de 50 jaar (bij vrouwen gemiddeld 10 jaar later). 65 66 64 De aandoening komt vooral voor bij
mensen met een Noordwest-Europese achtergrond en minder bij mensen met een Afrikaanse
achtergrond. 66 67 63 68 De ringvinger is het vaakst aangedaan, gevolgd door de pink en de
middelvinger. 69
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Detail nr. 20 Risicofactoren

Risicofactoren
De ziekte heeft een genetische predispositie, waarbij er sprake lijkt te zijn van een autosomaal
dominante overerving. 70 Er bestaat een associatie met de ziekte van Ledderhose (Dupuytren aan
de voet) en met de ziekte van Peyronie (verkromming van de penis tijdens erectie). 64 71 De
ziekte kan ontstaan na een trauma, maar ook als complicatie na een chirurgische ingreep zoals
een CTS-release. 64
In de literatuur worden diabetes, roken, alcoholgebruik, epilepsie, hiv-seropositiviteit,
leveraandoeningen en hypercholesterolemie meermaals gesuggereerd als risicofactoren. Deze
resultaten zijn vaak echter niet gecorrigeerd voor leeftijd, of tegenstrijdig. 72 73 64
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Detail nr. 21 Beloop en prognose

Beloop en prognose
Een contractuur van Dupuytren verloopt globaal in de 3 genoemde fasen, maar er is variatie in het
beloop. 69 Bij het merendeel van de patiënten zullen geen (ernstige) flexiecontracturen van de
vingers ontstaan, omdat de contractuur beperkt blijft tot de handpalm. Er zijn echter ook
patiënten bij wie juist de vingercontracturen op de voorgrond staan. 69 De prognose is slechter
indien de eerste tekenen van de ziekte op jonge leeftijd bilateraal optreden en de aandoening
voorkomt bij een familielid. 66
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Detail nr. 22 Epidemiologie

Epidemiologie
In afwezigheid van onderzoek en van een aparte ICPC-code ontbreken cijfers met betrekking tot
de diagnose ‘tendovaginitis van De Quervain’ in de Nederlandse huisartsenpraktijk. In een Engels
onderzoek onder de algemene bevolking (n = 9696) was de prevalentie voor mannen 0,5% en voor
vrouwen 1,3%. 74 Bij vrouwen komt de aandoening voornamelijk voor in de leeftijd 35-55 jaar,
tijdens zwangerschap en borstvoeding. 75

NHG-Standaard Hand- en polsklachten - pagina 75

Detail nr. 23 Etiologie en pathofysiologie

Etiologie en pathofysiologie
Bij tendovaginitis van De Quervain is er sprake van verdikking en vernauwing van het kanaal aan
de duimzijde van de pols waardoorheen de pezen lopen van de m. extensor pollicis brevis en de m.
abductor pollicis longus. Hoewel de term ‘tendovaginitis’ een inflammatoire oorzaak doet
vermoeden, is er histopathologisch sprake van verdikking en myxoïde degeneratie bij
waarschijnlijk chronische overbelasting. 76
Kaukasische vrouwen > 60 jaar lijken een hogere kans te hebben op het ontwikkelen van de
aandoening. Vaak wordt ook aangenomen dat de klachten worden veroorzaakt door overbelasting
van de duim. Deze associatie is echter niet terug te vinden in de wetenschappelijke literatuur,
behoudens in onderzoeken geplaagd door significante bias. 77
Enkele factoren zijn mogelijk geassocieerd met het ontwikkelen van De Quervain. Bij een
onderzoek onder 3710 Franse werknemers bleek er op basis van gestandaardiseerd lichamelijk
onderzoek sprake van De Quervain bij 45 deelnemers. 78 Persoonlijke risicofactoren waren
toenemende leeftijd en vrouwelijk geslacht (OR 4,9; 95%-BI 2,4 tot 10,1]. Werkgerelateerde
factoren waren onder andere herhaalde of langdurige polsflexie in een extreme stand (OR 2,6;
95%-BI 1,3 tot 5,3) en repeterende schroefbewegingen (OR 3,4; 95%-BI 1,7 tot 7,1). Dezelfde
werkgerelateerde factoren komen ook naar voren in een systematische review van 7 onderzoeken.
77
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Detail nr. 24 Beloop en prognose

Achtergronden
Er zijn geen incidentie- en prevalentiecijfers beschikbaar uit de Nederlandse praktijk.
De verdeling over leeftijd, geslacht en aangedane vinger lijkt afhankelijk van het soort populatie
die onderzocht wordt. 79 Wel lijkt een malletvinger frequenter te ontstaan bij jonge mannen, vaak
op basis van een substantieel trauma. Ook oudere vrouwen zijn vaak aangedaan, maar dan na een
relatief klein trauma. Doorgaans betreft het de wijs- of middelvinger of de pink. 80
Onbehandeld leidt een malletvinger tot een zwanenhalsdeformiteit door hyperextensie van het
PIP-gewricht en flexie, en mogelijk artrose, van het DIP-gewricht. 81
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Detail nr. 25 Speciﬁeke vragen over de klachten

Anamnese
Een Engels onderzoek formuleerde op basis van een delphiconsensusprocedure handvatten voor
structureel anamnestisch en lichamelijk onderzoek bij hand- en polsklachten in de eerste lijn. 82
Voor deze standaard zijn die handvatten aangevuld op basis van een overzichtsartikel over
klinische evaluatie van de pols. 83
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Detail nr. 26 Beweging en functie

Beweging en functie
De dart throwing motion
Vraag de patiënt een (denkbeeldige) pen vast te houden en daarmee een werpbeweging te maken
alsof het een dartpijltje was. Omdat het een samengestelde beweging betreft, worden zowel flexieextensie en radio-ulnaire deviatie als rotatie getest. Deze beweging geeft een indruk van de
polsmobiliteit die nodig is voor veel dagelijkse activiteiten. 84

NHG-Standaard Hand- en polsklachten - pagina 79

Detail nr. 27 Atypische of slecht te duiden klachten

Evaluatie
Met name bij atypische of slecht te duiden pijnklachten die gepaard gaan met tintelingen of
veranderingen in sensibiliteit kan er sprake zijn van neurogene compressie cervicaal, rond de
elleboog of rond de pols. De belangrijkste neurogene syndromen staan beschreven in figuur 3.
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Detail nr. 28 Meer aspeciﬁeke midcarpale hand- en polsklachten

Meer aspeciﬁeke midcarpale hand- en polsklachten
Er kan een scala aan (combinaties van) oorzaken ten grondslag liggen aan aspecifieke midcarpale
hand- en polsklachten. Het is wenselijk om, voor zover mogelijk in de eerste lijn, onderscheid te
maken tussen oorzaken met een milde prognose en oorzaken waarbij tijdige onderkenning een
verschil kan maken in het beloop.
Ligamentaire hyperlaxiteit
Gegeneraliseerde polsklachten zonder voorafgaand trauma kunnen een uiting zijn van
ligamentaire hyperlaxiteit.
Bij deze klachten is er sprake van een te grote en abnormale beweeglijkheid tussen de carpale
rijen onderling en het radiocarpale gewricht (en niet tussen 2 carpalia, zoals bij scafolunaire
instabiliteit).
De pijnklachten kunnen optreden bij abrupte bewegingen in de pols en kunnen gepaard gaan
met een gevoel van blokkade en/of controleverlies. De abrupte bewegingen zijn aanvankelijk
niet pijnlijk en kunnen gepaard gaan met een hoorbare of voelbare laagfrequente klik (clunck).
De klachten treffen vooral jonge vrouwen. Vaak zijn beide polsen aangedaan.
Een ‘occult ganglion’ kan een uiting zijn van deze instabiliteit.
De klachten leiden in de regel niet tot vervroegde artrose.
Posttraumatische letsels bij hand- en polsklachten
Letsel van het ligamentum scapholunatum(SL-letsel)

Gegeneraliseerde polsklachten kunnen ook het gevolg zijn van disfunctie van de carpalia. Het
meest voorkomend hierbij is SL-letsel.
SL-letsel kan ontstaan na een acuut trauma of als gevolg van chronische degeneratie.
Drukpijn aan de dorsale zijde van de pols juist distaal van de rand van de radius kan duiden op
letsel van het SL-ligament.
De aandoening kan leiden tot klachten van scafolunaire instabiliteit of dissociatie, zoals
progressieve pijn, bewegingsbeperking en zwelling.
Onbehandeld zullen deze instabiliteitsklachten leiden tot vroegtijdige artrose in het
radiocarpale en het midcarpale gewricht. Deze scapholunate advanced collapse (SLAC-wrist)
kan invaliditeit tot gevolg hebben.
(Occulte) fractuur of pseudoartrose van het scafoïd

De voorgeschiedenis vermeldt vaak een val op de uitgestrekte hand.
Er is persisterende (druk)pijn over de anatomische snuifdoos, het proximale deel van de
duimmuis (proximale scafoïdpool) en bij pronatie van de hand tegen weerstand.
Een onbehandelde scafoïdfractuur kan leiden tot necrose van de proximale pool, gevolgd door
artrose van het radiuskopje, het capitatum en uiteindelijk alle carpalia: scaphoid nonunion
advanced collapse (SNAC-wrist).

NHG-Standaard Hand- en polsklachten - pagina 81

De behandelopties zijn beperkter naarmate de bijkomende artrose vordert.
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Detail nr. 29 Diagnostiek bij carpaletunnelsyndroom

Carpaletunnelsyndroom
Over de diagnostiek van CTS in de eerste lijn zijn geen onderzoeken bekend, maar ook in de
tweede lijn is er geen eenduidige definitie van CTS, bij gebrek aan een algemeen geaccepteerde
gouden standaard voor de diagnose ‘CTS’. Afwijkende resultaten van aanvullend onderzoek staan
niet altijd in relatie tot de aanwezigheid en ernst van klachten, deels omdat de hoofdklacht
(paresthesieën en pijn) niet objectief meetbaar is. Daarnaast laat aanvullend onderzoek met een
EMG of echo pas afwijkingen zien bij functieverlies en/of anatomische veranderingen aan de n.
medianus als gevolg van langer bestaande compressie. Ook kan het klinische beeld variëren. Een
atypische presentatie komt herhaaldelijk voor, met sensibele stoornissen die niet corresponderen
met het verzorgingsgebied van de n. medianus. 85 86
In deze standaard wordt een onderverdeling gemaakt in ‘klassiek CTS’ en ‘mogelijk CTS’. Dit is in
overeenstemming met de multidisciplinaire Richtlijn Carpaletunnelsyndroom, geïnitieerd door de
Nederlandse Vereniging van Neurologie, 4 die de definitie van de American Academy of
Neurology (AAN) en de American Academy of Orthopedic Surgeons (AAOS) gebruikt. In de Britse
eerste lijn is een (uitgebreider) diagnostisch algoritme beschikbaar, 87 maar ter wille van de
landelijke overeenstemming sluit deze standaard aan bij de Nederlandse multidisciplinaire
richtlijn.
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Detail nr. 30 Lichamelijk onderzoek

Lichamelijk onderzoek
Atroﬁe en krachtsverlies
Atrofie van de duimmuis en krachtsverlies van de m. abductor pollicis brevis zijn weinig
specifieke, maar wel klinisch relevante aanwijzingen voor het bestaan van een CTS. 4 88 89 Deze
aanwijzingen zijn te testen door de kracht bij abductie en adductie van de duim tegen weerstand
te testen.
Provocatietests
Provocatietests zijn wijdverbreid in zowel de eerste als de tweede lijn. 16 Er is echter kritiek op
het gebruik ervan wegens de geringe negatief voorspellende waarde en het gebrekkige
onderscheidend vermogen tussen CTS en andere oorzaken voor paresthesieën in de hand, zoals
cervicale radiculopathie, een neurogeen thoracic outlet syndrome, ulnaropathie of
polyneuropathie. Onderzoeken naar de testeigenschappen zijn van lage kwaliteit. 4
Een meta-analyse uit 2013 berekende de likelihood ratio’s (LR) voor de meest voorkomende handen elleboogtests. 90 Een LR > 2,0 voor een positieve testuitslag wordt gezien als bijdragend, voor
een negatieve testuitslag is dat een LR < 0,5. 91 In dit onderzoek voldeden 2 provocatietests aan
de genoemde criteria.
Test van Phalen 92
uitvoering: volledige palmair flexie van de pols met de elleboog in volledige extensie en de
onderarm in pronatie
positief indien < 1 minuut representatieve symptomen ontstaan
de gemiddelde LR in 5 geïncludeerde onderzoeken was voor een positieve testuitslag 2,68 en
voor een negatieve testuitslag 0,54
Teken van Tinel: 93
uitvoering: percussie van de n. medianus ter hoogte en net proximaal van de carpale tunnel
bij een ontspannen pols in circa 20° extensie
de gemiddelde LR in 5 geïncludeerde onderzoeken was voor een positieve testuitslag 2,95 en
voor een negatieve testuitslag 0,57
Voor de overige tests waren slechts gegevens uit 1 onderzoek beschikbaar (symptom relief
manoeuvre, flick sign), of liepen de gegevens erg uiteen (Durkan’s compression test). 90
Conclusie

Het bewijs voor de diagnostische waarde van provocatietests bij CTS is laag. De negatief
voorspellende waarde is gering en met de tests kan geen onderscheid worden gemaakt tussen
CTS en andere neurologische hand- en armpathologie.
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Detail nr. 31 Aanvullend onderzoek

Aanvullend onderzoek
Het stellen van de diagnose ‘klassiek CTS’ op basis van alleen anamnese en lichamelijk onderzoek
is in overeenstemming met de multidisciplinaire richtlijn, op basis van de volgende overwegingen.
Bij een klassieke presentatie is de toegevoegde waarde van aanvullend onderzoek in de vorm
van een EMG of zenuwecho beperkt, gezien de hoge pretestwaarschijnlijkheid van de
aanwezigheid van CTS. 94 4
De meest voorkomende symptomen van CTS (tintelingen en pijn) zijn niet objectiveerbaar met
aanvullend onderzoek. Bovendien laat aanvullend onderzoek pas in een laat stadium afwijkingen
zien, namelijk als er reeds anatomische afwijkingen zijn (zenuwecho) of bij functieverlies van de
n. medianus (zenuwgeleidingsonderzoek). Deze afwijkingen correleren niet altijd met de ernst
van de ervaren klachten.
Ruim 80% van de diagnoses ‘CTS’ door een niet-tweedelijns specialist, zoals een huisarts, wordt
bevestigd in de tweede lijn. 95 96 89 97 4
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Detail nr. 32 Lichamelijk onderzoek

Lichamelijk onderzoek
De diagnose is goed te stellen door klinisch onderzoek. 98
Bij het lichamelijk onderzoek voelt men een gladde en vast-elastische zwelling, gefixeerd aan de
onderlaag.
Bij diafanoscopie doorlicht een ganglion helder. 26
Dorsaal bevinden ganglia zich vaak ter hoogte van de pols (ter hoogte van het scafolunaire
ligament). 99
Volaire ganglia komen minder vaak voor. Deze zijn doorgaans aanwezig ter hoogte van de
polsplooi en gaan vaak uit van het radiocarpale gewricht of van het gewricht tussen scafoïd en
trapezium. 100 101 Hierbij kan compressie ontstaan van de n. medianus of n. ulnaris, met
paresthesie of zwakte als gevolg.
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Detail nr. 33 Anamnese

Anamnese
Diagnostische criteria voor handartrose zijn vastgesteld in de NICE-richtlijn: 7
leeftijd > 45 jaar, en
pijn tijdens bewegen in ≥ 1 gewricht, en
geen of kortdurende (< 30 minuten) stijfheid in de ochtend of bij bewegen na een periode van
rust.
Dezelfde NICE-richtlijn benadrukt het belang van een ‘holistische aanpak’ in de analyse en
behandeling van patiënten met handartrose. 7
Invloed op sociale activiteiten en gewenste levensstijl
Beroepsmatige beperkingen, aanpassingen en voorzieningen
Psychologische effecten van pijn en andere bestaande stressoren
Aan- of afwezigheid van een (adequaat) steunnetwerk
Andere pijnklachten, al dan niet in het kader van een chronisch pijnsyndroom
Houding ten opzichte van beweging
Comorbiditeit
Zelfbehandeling en copingstrategieën
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Detail nr. 34 Lichamelijk onderzoek

Lichamelijk onderzoek
CMC1-artrose
Zwelling dorsoradiaal rond de basis van duim kan ontstaan door een gewrichtsontsteking en
osteofytvorming in het CMC1-gewricht. 102 103
Er zijn verschillende specifieke tests voor het CMC1-gewricht: 104 105 102 103 106 3
grinding test: pijn en crepiteren bij axiale compressie gecombineerd met rotatie van MC1.
106
crank test: pijn en crepiteren bij axiale compressie gecombineerd met passieve flexie-extensie
van MC-1. 104
distraction-torque test: pijn bij roteren van basis MC-1 met tegelijkertijd axiale tractie. Deze
test is suggestief voor synovitis bij mildere ziekte.
STT-artrose
Nieuw, zowel in deze standaard als in de multidisciplinaire richtlijn Primaire artrose van de
duimbasis, is het advies om het scafotrapeziotrapezoïde gewricht (STT-gewricht) apart te testen
ter differentiatie. 104 3
Het STT-gewricht is palpabel proximaal van het CMC1-gewricht, volair ter plaatse van het
tuberkel van het scafoïd en radiaal net distaal van de anatomische snuifdoos.
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Detail nr. 35 Anamnese

Anamnese
De diagnose ‘triggervinger’ of ‘triggerduim’ is klinisch goed te stellen. 98 De ernst van de
klachten kan worden vastgelegd met behulp van de indeling volgens Quinell: 107
graad I: verstoorde beweging van de vinger
graad II: blokkade die zelf kan worden verholpen
graad III: blokkade die ‘doorbewogen’ moet worden
graad IV: gefixeerde contractuur
Deze indeling geeft een beschrijving van de functionele klachten, maar heeft geen
behandelconsequenties.
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Detail nr. 36 Anamnese

Anamnese bij contractuur van Dupuytren
De diagnose ‘contractuur van Dupuytren’ is goed te stellen aan de hand van klinisch onderzoek.
Het betreft een doorgaans langzaam progressieve contractuur van de palmaire aponeurosis.
Meestal begint de aandoening in de pink en ringvinger waarbij de vingers in een permanente
flexiestand terechtkomen. 66 De anamnese richt zich op het vaststellen van de functionele
beperkingen in de hand en van eventuele verwijsindicaties (pijnklachten, snelle progressie,
ernstige functionele beperkingen) (zie Evaluatie).
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Detail nr. 37 Lichamelijk onderzoek

Lichamelijk onderzoek bij contractuur van Dupuytren
Stadiëring
Er zijn meerdere graderingssystemen. 108 109 De toepasbaarheid in de huisartsenpraktijk is
echter beperkt bij gebrek aan klinische consequenties.
Table top test
Als alternatief kan de table top test van Hueston een praktische indicatie geven van de ernst van
de flexiecontractuur. 110 1 De mate waarin uitvoering van de test niet mogelijk is, geeft een
indicatie van de ernst van de contractuur. Voor de behandeling zijn de functionele beperkingen
echter leidend.
Bij de table top test wordt de patiënt gevraagd om de hand plat op de tafel te leggen. Een
contractuur in een MCP-gewricht leidt ertoe dat de metacarpalia het tafelblad niet meer kunnen
raken. In deze houding is de mate van de flexiecontractuur ook gemakkelijker in te schatten dan
wanneer de patiënt de handpalm laat zien aan de onderzoeker. 110
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Detail nr. 38 Weerstandstests

Weerstandstests bij tendovaginitis van De Quervain
Een systematische zoekopdracht naar de accuraatheid van weerstandstests voor De Quervain
leverde 2 bruikbare resultaten op met betrekking tot 3 verschillende tests: de test van Eichhoff, de
test van Finkelstein en wrist hyperflexion and abduction of the thumb (WHAT-test). 111 112

Figuur 4 Weerstandstests bij een tendovaginitis van De Quervain.
In de literatuur en in de praktijk bestaat een wijdverbreid misverstand rond de nomenclatuur
van de meest voorkomende test voor De Quervain. 111 83 Doorgaans wordt namelijk met de test
van Finkelstein in werkelijkheid de test van Eichhoff bedoeld. 113 114
Bij de test van Eichhoff sluit de patiënt de duim in een vuist en buigt de onderzoeker
vervolgens de vuist in ulnairdeviatie.
Bij de test van Finkelstein legt de patiënt de onderarm op de tafel met de hand over de rand
in ulnairdeviatie met lengtetractie. De onderzoeker flecteert vervolgens de duim in de
handpalm.
Een positieve test geeft een toename van herkenbare pijnklachten door passieve rek van de
betrokken pezen in het eerste extensorcompartiment (m. abductor pollicis longus en m.
extensor pollicis brevis). Dit is tegelijkertijd het kritiekpunt van deze tests, omdat er een
substantiële kans zou zijn op fout-positieve resultaten. 115 116 111
Wu et al. onderzocht het aantal foutpositieven bij 36 asymptomatische patiënten zonder
afwijkingen op echografie (72 polsen). 112 De test van Finkelstein lijkt een betere sensitiviteit te
hebben dan die van Eichhoff (100 versus 89%).
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WHAT-provocatietest
Bij de WHAT-test wordt de pols in diepe palmaire flexie gebracht met een volledig gestrekte duim.
Indien vervolgens de klachten toenemen bij abductie van de duim tegen weerstand is de test
positief. 111 Hierbij worden de pezen van het eerste extensorcompartiment actief gebruikt en
tegen hun pulley gedrukt. Dit geeft verergering van herkenbare pijnklachten.
De WHAT-test is vergeleken met de test van Eichhoff bij 100 patiënten met een klinische
vermoeden van De Quervain (pijnklachten aan de radiale zijde van de pols). De patiënten die
positief testten aan 1 of beide polsen werden onderzocht met echografie. De sensitiviteit van de
WHAT-test lijkt beter dan die van de test van Eichhoff (99 versus 89%), maar er werden geen
uitspraken gedaan over de significantie van deze resultaten. De specificiteit van beide tests is
dermate laag dat de tests niet bruikbaar zijn om De Quervain uit te sluiten (14% voor de test van
Eichhoff, 29% voor de WHAT-test). 111 Een vergelijkend onderzoek met de test van Finkelstein
werd niet gevonden.
Conclusie
Er is te weinig bewijs om een aanbeveling te doen over de waarde van weerstandstests bij het
aantonen van De Quervain. De aandoening uitsluiten lijkt bij de matige specificiteit van de
beschikbare tests niet mogelijk.
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Detail nr. 39 Evaluatie traumatische klachten

Evaluatie
Jersey ﬁnger
Avulsiefractuur van de diepe flexorpees aan de basis van de distale falanx, doorgaans van de
ringvinger, met onvermogen tot actieve flexie van het DIP-gewricht.
Het letsel ontstaat vaak na geforceerde extensie van een geflecteerde vinger (grijpen van shirt
bij wegrennende tegenspeler).
Het missen van een jersey finger kan behandeling onmogelijk maken omdat niet alleen de pees
terugtrekt, maar ook de peeskoker collabeert en verlittekent.
Skiduim (UCL-letsel)
Ruptuur van het ulnaire collaterale ligament (UCL) na een (sub)luxatie in het MCP1-gewricht.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen ligamentair UCL-letsel en UCL-letsel met een
avulsiefractuur van de proximale falanx (stenerlaesie) dan wel de volaire plaat.
De behandeling wordt bepaald door de mate van instabiliteit en de aan- of afwezigheid van een
stenerlaesie.
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Detail nr. 40 Spalkbehandeling of corticosteroïdinjectie

Waarom deze aanbeveling?
De effectiviteit van een spalkbehandeling en een corticosteroïdinjectie lijkt na 6 weken gelijk. De
werkgroep adviseert daarom een keuze te maken op basis van gezamenlijke besluitvorming
(shared decision making), met aandacht voor:
persoonlijke voorkeuren van de patiënt
voor- en nadelen van beide behandelingen
ervaring van de huisarts met injecties in de carpale tunnel

Van bewijs naar aanbeveling
Voor- en nadelen
Er is geen belangrijk verschil tussen beide behandelingen in effect op de subjectieve verbetering,
ernst van de CTS-klachten, pijn, handfunctie of kans op recidief. De kans op bijwerkingen is klein
bij beide behandelingen.
Kwaliteit van bewijs
De kwaliteit van het bewijs is redelijk tot laag. Er is afgewaardeerd in verband met risico op
onnauwkeurigheid (bewijs gebaseerd op 1 onderzoek) en afwezigheid van blindering van
patiënten.
Waarden en voorkeuren
De werkgroep verwacht substantiële variatie in hoe patiënten de voor- en nadelen van beide
behandelingen afwegen. Mogelijk is er een lichte voorkeur bij patiënten voor een injectie in
vergelijking met een spalk (25% vs. 13% van 234 patiënten; de overgebleven patienten hadden
geen duidelijke voorkeur). 117
Middelen
De kosten van een corticosteroïdinjectie zijn circa € 2-8 per injectie, afhankelijk van het gebruikte
corticosteroïd (medicijnkosten.nl, geraadpleegd 10 januari 2021). De kosten van een spalk (enkele
tientallen euro's) zijn hoger, zeker in het geval van een handgemaakte brace. Daarbij komen de
kosten van een spalk doorgaans voor rekening van de patiënt.
Gelijkheid
Beide alternatieven zijn beschikbaar voor alle patiënten in de eerste lijn. Er is een kleine kans dat
de eigen kosten van een spalk patiënten ervan zouden kunnen weerhouden deze behandeloptie te
kiezen.

NHG-Standaard Hand- en polsklachten - pagina 95

Aanvaardbaarheid
Patiënten kunnen een spalk als oncomfortabel ervaren. In dat geval kan eventueel nog
overgegaan worden op een handgemaakte spalk. Voor sommige patiënten (die bijvoorbeeld
werken met vloeistoffen) kan een spalk geen goede optie zijn, omdat deze niet gedragen zou
kunnen worden tijdens de belastende activiteiten.
Voor corticosteroïdinjecties geldt dat er ook patiënten zijn die een duidelijke voorkeur hebben
voor (of weerstand tegen) een injectie.
De werkgroep schat daarom in dat de voorkeur voor een behandeloptie voor patiënten
afhankelijk is van de persoonlijke voorkeuren en omstandigheden van een patiënt.
Haalbaarheid
Beide interventies zijn reeds beschikbaar in de huidige praktijk. Eventueel zal verwezen moeten
worden voor het aanmeten van een spalk, of het verrichten van de injectie indien de huisarts zich
hiertoe niet bekwaam acht.

Samenvatting van bewijs
Uitgangsvraag
Is een spalkbehandeling (vergeleken met een corticosteroïdinjectie) aan te bevelen bij de
behandeling van patiënten met mild of matig CTS?
PICO Spalkbehandeling versus corticosteroïdinjectie bij CTS
Patiënten

Patiënten met milde/matige klachten van carpaletunnelsyndroom

Interventie

Spalkbehandeling

Vergelijking

Corticosteroïdinjectie

Uitkomstmaten

Ernst klachten
Handfunctie
Recidief
Bijwerkingen
Werkhervatting

Achtergrond
De effectiviteit van veelgebruikte niet-medicamenteuze behandelingen voor het CTS is onduidelijk.
Methode
Er is een systematische literatuurzoekactie naar SR’s en RCT’s uitgevoerd in PubMed en Embase
in januari 2020.
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Resultaten
Resultaat zoekactie
De zoekactie leverde 2 systematische literatuuronderzoeken naar de effectiviteit van
spalkbehandeling vergeleken met corticosteroïdinjecties op. 118 119 De cochranereview van Page
voldeed aan de AMSTAR-criteria en werd als uitgangspunt genomen. Een aanvullende search na
de zoekdatum van dit literatuuronderzoek leverde 2 aanvullende RCT’s op. 117 120
Onderzoekskarakteristieken
Page includeerde 19 RCT’s met in totaal 1190 deelnemers met CTS, waarvan 12 onderzoeken
spalkbehandeling vergeleken met een andere niet-chirurgische interventie. 119 In slechts 1 RCT
(n = 23) werd de effectiviteit van spalkbehandeling plus NSAID’s vergeleken met
corticosteroïdinjecties. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 48 jaar en de meerderheid
was vrouw (96%). De follow-upduur was 8 weken. 121
De 2 aanvullende RCT’s vergeleken spalkbehandeling ten opzichte van corticosteroïdinjecties.
So keek bij 50 patiënten in de tweede lijn naar verbetering van de score op de Boston Carpal
Tunnel Questionnaire (BCTQ) na 4 weken. 120 De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 57
jaar en 86% was vrouw.
Chesterton onderzocht de verbetering van de score op de BCTQ bij 234 patiënten met een mild of
matig CTS in de eerste lijn in Engeland. 117 De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 52 jaar
en 66% was vrouw. De deelnemers werden 24 maanden gevolgd; alleen de kortetermijnresultaten
(6 maanden) zijn gepubliceerd.
Eﬀectiviteit en bijwerkingen
Bekijk de tabel voor de samenvatting van de resultaten. De Boston Carpal Tunnel Questionnaire
(BCTQ) geeft inzicht in de klachten en de ernst van de klachten bij het uitvoeren van specifieke
handelingen. De BCTQ bestaat uit 2 delen:
de Symptom Severity Scale (SSS), 11 items betreffende de ernst van de klachten;
de Functional Status Scale (FSS), 8 items over de belemmering in uitvoering van specifieke
activiteiten.
Beide onderdelen van de BCTQ hebben een bereik van 0-5. Een afname van de baseline BCTQ-SSS
met minimaal 46% en een afname van de baseline BCTQ-FSS met minimaal 28% worden klinisch
relevant beschouwd. 122
Bij pijn wordt gebruik gemaakt van een Numerical Rating Scale (NRS) op een schaal van 0 tot 10,
waarbij 0 geen pijn impliceert en 10 de ergst denkbare pijn. Een afname van 2 punten wordt
klinisch relevant beschouwd. Verwijzing voor chirurgie gebruiken we als proxy voor recidief
klachten.
We presenteren alleen de resultaten van Chesterton, de RCT in de eerste lijn. Echter, de
resultaten zijn in lijn met de resultaten van de 2 klein onderzoeken in de tweede lijn (totaal 73
patiënten) met korte follow-up (4-8 weken); zij laten ook geen klinisch relevante verschillen laten
zien in BCTQ-SSS, BCTQ-FSS, pijn (VAS).
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Conclusie
Er is waarschijnlijk niet of nauwelijks verschil in pijn tussen patiënten met spalkbehandeling of
corticosteroïdinjecties op korte termijn (6 weken) (kwaliteit van bewijs redelijk) en middellange
termijn (6 maanden) (kwaliteit van bewijs laag).
Er is waarschijnlijk niet of nauwelijks verschil in BCTQ-score (handfunctie en ernst symptomen)
tussen patiënten met spalkbehandeling of corticosteroïdinjecties op korte termijn (6 weken)
(kwaliteit van bewijs redelijk) en middellange termijn (6 maanden) (kwaliteit van bewijs laag).
Er is mogelijk niet of nauwelijks verschil in aantal verwijzingen voor chirurgie tussen
spalkbehandeling en corticosteroïdinjecties (kwaliteit van bewijs laag).
Er traden geen ernstige onverwachte bijwerkingen op. Er is waarschijnlijk niet of nauwelijks
verschil in bijwerkingen bij spalkbehandeling of corticosteroïdinjecties (kwaliteit van bewijs
redelijk).
Er is niet gerapporteerd over de uitkomst van werkhervatting.
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Detail nr. 41 Spalkbehandeling

Waarom deze aanbeveling?
De kwaliteit van het bewijs voor de vergelijking tussen spalkbehandeling en afwachtend beleid is
zeer laag. Daarnaast kunnen de klachten ook spontaan (zonder behandeling) verbeteren. Indirect
is er echter wel bewijs van betere kwaliteit dat spalkbehandeling en een corticosteroïdinjectie
vergelijkbare effectiviteit hebben (zie Spalkbehandeling of corticosteroïdinjectie). Hiermee lijkt
het waarschijnlijker dat de voordelen van een spalk opwegen tegen de nadelen. Daarom geven we
een zwakke aanbeveling voor het gebruik van een spalk, waarbij het advies is de onzekerheid in
bewijs met de patiënt te bespreken.

Van bewijs naar aanbeveling
Voor- en nadelen
Er is te veel onzekerheid in het bewijs over de voor- en nadelen om te bepalen of de voordelen
opwegen tegen de nadelen van een spalk. Mogelijk is er een verbetering van het door de patiënt
ervaren herstel en de ernst van de CTS-klachten na 4 en 12 weken. Dit voordeel lijkt na 6
maanden niet meer te bestaan. Er is ook veel onzekerheid in het bewijs voor aanvullende
ergotherapie en zelfmanagementadviezen bij spalkbehandeling.
Kwaliteit van bewijs
Er was zeer veel onzekerheid (de kwaliteit van het bewijs was zeer laag). Er werd onder andere
afgewaardeerd voor risico op vertekening en onnauwkeurigheid van de effecten.
Waarden en voorkeuren
De werkgroep schat in dat er variatie bestaat in hoe patiënten de mogelijke voor- en nadelen van
een spalk afwegen. Hierbij speelt naast door individuele voorkeuren ook mee dat de oorzaak van
de klachten verschilt tussen patiënten (bijvoorbeeld zwangerschap).
Middelen
De kosten van een spalk zijn enkele tientallen euro's, een handgemaakte brace is duurder. De
kosten van een spalk komen doorgaans voor rekening van de patiënt.
Aanvaardbaarheid
Voor een minderheid van de patiënten zal een spalk minder aanvaardbaar zijn. Sommige patiënten
zullen een spalk oncomfortabel vinden maar het percentage waarbij het dragen hierdoor
onmogelijk wordt is klein. Een handgemaakte spalk kan een comfortabeler alternatief zijn.
Sommige patiënten vinden de kosten van een spalk niet aanvaardbaar.
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Haalbaarheid
Beide behandelingen worden ingezet in de huidige praktijk en zijn haalbaar. Voor het eventueel
aanmeten van een spalk is een verwijzing nodig.

Samenvatting van bewijs
Uitgangsvraag
Is een spalkbehandeling (vergeleken met een afwachtend beleid) aan te bevelen bij de
behandeling van patiënten met mild of matig CTS?
PICO Spalkbehandeling versus afwachtend beleid voor CTS
Patiënten

Patiënten met milde/matige klachten van carpaletunnelsyndroom

Interventie

Spalkbehandeling

Vergelijking

Afwachtend beleid

Uitkomstmaten

Ervaren verbetering
Handfunctie
Recidief
Bijwerkingen
Werkhervatting

Achtergrond
De effectiviteit van veelgebruikte niet-medicamenteuze behandelingen voor CTS is onduidelijk.
Methode
Er is een systematische literatuurzoekactie naar SR’s en RCT’s uitgevoerd in PubMed en Embase
in maart 2020.

Resultaten
Resultaat zoekactie
De zoekactie leverde 3 systematische literatuuronderzoeken op waarin de effectiviteit van
spalkbehandeling vergeleken werd met corticosteroïdinjecties. 118 119 123 De cochranereview
van Page (2012) voldeed aan de AMSTAR-criteria en werd als uitgangspunt genomen. Jiménez Del
Barrio vermeldde geen zoekstrategie en geen duidelijke in- of exclusiecriteria. Een aanvullende
search na de zoekdatum van dit literatuuronderzoek leverde geen aanvullende RCT’s op.
Onderzoekskarakteristieken
Page includeerde 2 RCT’s waarin spalkbehandeling werd vergeleken met geen behandeling bij
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patiënten met milde tot matig ernstige CTS-klachten. 119 In deze RCT’s werden de klachten
gedefinieerd als passend bij CTS (tintelingen, doofheid, hyp-of paresthesie in het
verzorgingsgebied van de n. medianus, positieve test van Phalen, hypesthesie, thenaratrofie) met
≥ 1 afwijkend EMG. 18 124 De intensiteit van de klachten werd niet beschreven. Er zijn geen
onderzoeken gevonden bij patiënten met ernstige CTS-klachten. Manente (n = 83) vergeleek een
spalk die 4 weken 's nachts werd gedragen met geen behandeling. Premoselli (n = 50) deed een
quasi-gerandomiseerd onderzoek waarin een nachtspalk gedurende 6 maanden werd vergeleken
met geen behandeling. Manente rapporteerde resultaten na 4 weken, Premoselli na 3 en na 6
maanden. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 48-50 jaar en 86-90% was vrouw. In de
cochranereview is ervoor gekozen om gegevens niet te combineren vanwege het hoge risico op
bias in beide onderzoeken.
Eﬀectiviteit en bijwerkingen
Bekijk de tabel voor de samenvatting van de resultaten. De door patiënten ervaren verbetering is
gemeten met de Patient’s Global Impression of Change Questionnaire (4 categorieën,
gedichotomiseerd in ‘weinig tot veel verbetering’ versus ‘geen verbetering tot verslechtering’).
Een toename van > 25% van het aantal patiënten dat verbetering ervaart, wordt als klinisch
relevant beschouwd.
De BCTQ bestaat uit 2 delen:
de Symptom Severity Scale (SSS), 11 items betreffende de ernst van de klachten;
de Functional Status Scale (FSS), 8 items over de belemmering in uitvoering van specifieke
activiteiten.
Beide onderdelen van de BCTQ hebben een bereik van 0-5. Een afname van de baseline BCTQ-SSS
met minimaal 46% en een afname van de baseline BCTQ-FSS met minimaal 28% worden klinisch
relevant beschouwd. 122
Recidiefkans
In de geïncludeerde onderzoeken werden geen uitspraken gedaan over de kans op recidief na het
stoppen van de spalkbehandeling. Er zijn wel aanwijzingen dat in een klein percentage van de
patiënten de klachten recidiveren (5% na 7-36 maanden). 125

Conclusie
We zijn onzeker of een spalkbehandeling een subjectieve verbetering van CTS-symptomen geeft
(kwaliteit van bewijs zeer laag).
We zijn onzeker of een spalkbehandeling de ernst van de klachten (pijn, doof gevoel, tintelingen)
vermindert (kwaliteit van bewijs zeer laag).
We zijn onzeker of een spalkbehandeling de handfunctie verbetert (kwaliteit van bewijs zeer
laag).
We zijn onzeker of het dragen van een spalk meer ongemak geeft (kwaliteit van bewijs zeer
laag).
Er is niet gerapporteerd over de uitkomsten recidief en werkhervatting.
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Praktisch advies: type brace en gebruik
De onderzoeken naar verschillende typen spalken zijn zeer heterogeen. 119 Hierdoor is het op
basis van deze literatuur niet mogelijk om een duidelijke uitspraak te doen met betrekking tot
het soort spalk.
Er is ook onvoldoende bewijs met betrekking tot het effect van continu dragen dan wel alleen in
de nacht dragen. 119 Aangezien er geen duidelijk voordeel lijkt te zijn voor continu dragen lijkt
het advies om de spalk ’s nachts te dragen afdoende. Eventueel kan de patiënt ervoor kiezen de
spalk ook te dragen bij activiteiten die de klachten uitlokken (autorijden, werkzaamheden).
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Detail nr. 42 Corticosteroïdinjectie

Waarom deze aanbeveling?
Mogelijk geeft een corticosteroïdinjectie een ervaren verbetering van de klachten. Er zijn geen
zwaarwegende nadelen van de behandeling. Het lijkt daarom redelijk om een injectie aan te
bieden aan patiënten die gemotiveerd zijn voor deze optie, met name omdat het lijkt te gaan om
patiëntgerapporteerde verbetering. De verschillen tussen een corticosteroïdinjectie en placebo op
langere termijn zijn echter onzeker.

Van bewijs naar aanbeveling
Voor- en nadelen
Patiënten lijken na een corticosteroïdinjectie kortdurend (1-8 weken) meer patiëntgerapporteerde
verbetering van de CTS-klachten te ervaren dan na een injectie met placebo. Er is geen verschil in
ernst van de klachten tussen de 2 groepen. De kans op bijwerkingen is klein.
Kwaliteit van bewijs
De kwaliteit van bewijs is redelijk tot zeer laag. Er is afgewaardeerd voor serieuze risico's op bias,
onnauwkeurigheid en inconsistentie.
Waarden en voorkeuren
Het is de mening van de werkgroep dat er substantiele variatie bestaat tussen patiënten in hoe zij
de voor- en nadelen afwegen.
Middelen
De kosten van een corticosteroïdinjectie zijn circa € 2-8 per injectie, afhankelijk van het gebruikte
corticosteroïd (medicijnkosten.nl, geraadpleegd 10 januari 2021).
Haalbaarheid
De behandeling wordt ingezet in de huidige praktijk en is haalbaar.

Samenvatting van bewijs
Uitgangsvraag
Is een corticosteroïdinjectie (vergeleken met placebo) aan te bevelen bij de behandeling van
patiënten met mild of matig CTS?
PICO Corticosteroïdinjectie versus placebo voor CTS
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Patiënten

Patiënten met milde/matige klachten van carpaletunnelsyndroom (CTS)

Interventie

Corticosteroïdinjectie

Vergelijking

Placebo

Uitkomstmaten

Ernst CTS-klachten (pijn, doofheid, tintelingen)
Handfunctie
Recidief
Bijwerkingen
Werkhervattingen

Achtergrond
De effectiviteit van veelgebruikte behandelingen voor het CTS is onduidelijk.
Methode
Er is een systematische literatuurzoekactie naar SR’s en RCT’s uitgevoerd in PubMed en Embase
in april 2020.

Resultaten
Resultaat zoekactie
De zoekactie leverde 1 systematisch literatuuronderzoek op naar de effectiviteit van
corticosteroïdinjecties vergeleken met placebo. 126 Een aanvullende search na de zoekdatum van
dit literatuuronderzoek leverde geen aanvullende RCT’s op.
Onderzoekskarakteristieken
Chen includeerde 6 RCT’s met in totaal 373 patiënten met CTS waarin de effectiviteit van
corticosteroïdinjecties werd vergeleken met placebo (of geen injectie bij 1 onderzoek). 126 De
follow-upduur varieerde van 1 week tot 12 maanden. Gegevens van follow-upmomenten > 8 weken
waren niet meegenomen in de meta-analyse. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 47-57
jaar en 74-87% was vrouw.
Eﬀectiviteit en bijwerkingen
Bekijk de tabel voor de samenvatting van de resultaten. 128 129 130 131 132 133 Voor
behandelrespons wordt een toename van 25% van het aantal patiënten dat aangeeft tevreden te
zijn met de behandeling als klinisch relevant beschouwd. De Boston Carpal Tunnel Questionnaire
(BCTQ) geeft inzicht in de klachten en de ernst van de klachten bij het uitvoeren van specifieke
handelingen.
De BCTQ bestaat uit 2 delen:
de Symptom Severity Scale (SSS), 11 items betreffende de ernst van de klachten;
de Functional Status Scale (FSS), 8 items over de belemmering in uitvoering van specifieke
activiteiten.
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Beide onderdelen van de BCTQ hebben een bereik van 0-5. Een afname van de baseline BCTQ-SSS
met minimaal 46% en een afname van de baseline BCTQ-FSS met minimaal 28% worden klinisch
relevant beschouwd. 122
Recidiefkans
In de geïncludeerde onderzoeken werden geen uitspraken gedaan over de kans op recidief na een
corticosteroïdinjectie. Er was wel een prospectief observationeel onderzoek met 500 patiënten
waarin dit werd beschreven. Bij circa 60% was 1 injectie afdoende. Wederom circa 60% had goed
effect na 2 injecties; 23% van alle patiënten was pas symptoomvrij na een CTS-release. 127 De
kans op recidief lijkt groter bij vrouwen, diabetici en patiënten met EMG-afwijkingen. 127

Conclusie
Corticosteroïdinjecties verhogen waarschijnlijk het percentage patiënten dat tevreden is met de
behandeling op korte termijn (1-6 weken) (kwaliteit van bewijs redelijk).
Er is mogelijk niet of nauwelijks verschil in ernst van de klachten (kwaliteit van bewijs laag).
We zijn onzeker of een corticosteroïdinjectie de handfunctie verbetert (kwaliteit van bewijs zeer
laag).
Er treden mogelijk bijwerkingen van voorbijgaande aard op na corticosteroïdinjectie (kwaliteit
van bewijs laag).
Er is niet gerapporteerd over de uitkomsten ‘recidief’ en ‘werkhervatting’.
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Detail nr. 43 Keuze van corticosteroïd voor injecties bij hand- en
polsklachten

Corticosteroïdkeuze bij injecties voor hand- en
polsklachten
Inleiding
In deze standaard is een corticosteroïdinjectie een van de behandelopties voor CTS,
triggervinger en tendovaginitis van De Quervain (zwakke aanbevelingen).
Bij CMC1-artrose wordt de voorkeur gegeven aan niet-invasieve conservatieve behandelingen.
Deze indicatie wordt daarom buiten beschouwing gelaten. Hierbij wordt het advies
overgenomen van de andere indicaties omdat er geen redenen zijn om te verwachten dat bij
CMC1-artrose factoren meespelen voor een ander beleid.
Er is veel variatie met betrekking tot de gebruikte middelen in de praktijk en met name in de
literatuur. In dit detail wordt de onderbouwing gegeven voor het advies over
corticosteroïdkeuze bij deze aandoeningen.
Inventarisatie van beschikbare middelen
De volgende systemische corticosteroïden zijn in Nederland beschikbaar: bètamethason,
cortison, dexamethason, fludrocortison, hydrocortison, methylprednisolon, prednisolon,
triamcinolonacetonide en triamcinolonhexacetonide.
Hydrocortison en bètamethason zijn niet geregistreerd voor intra-articulaire injecties of
injecties in pezen. Bij voldoende geregistreerde alternatieven en het ontbreken van onderzoek
waarin de meerwaarde van deze middelen wordt aangetoond, vallen daarom deze middelen af in
het advies.
Gelijkwaardigheid
Om een uitspraak te doen over de gelijkwaardigheid van de overgebleven middelen (cortison,
dexamethason, fludrocortison, methylprednisolon, prednisolon, triamcinolonacetonide en
triamcinolonhexacetonide) wordt gekeken naar effectiviteit, veiligheid, tolerantie en
toepasbaarheid.
Eﬀectiviteit
Er is gezocht naar vergelijkende onderzoeken bij de verschillende aandoeningen in deze
standaard.
CTS

Een recente RCT (n = 80) vergelijkt triamcinolonacetonide 20 en 40 mg met methylprednisolon 20
en 40 mg bij patiënten met CTS. 134 Alle groepen toonden significante verbetering op 3 maanden
(p < 0,05), met mogelijk een klein voordeel in de groep met triamcinolon 40 mg op functionele
uitkomsten.
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Om de dosering van verschillende middelen te vergelijken, worden deze teruggerekend naar
dosisequivalente eenheden op basis van de defined daily dose (DDD) voor parenteraal gebruikte
corticosteroïden (tabel 3). We gaan ervan uit dat de parenterale dosisequivalentie ook geldt voor
lokale injecties. De DDD is voor alle in dit onderzoek gebruikte middelen gelijk en is er dus geen
verschil in de hoeveelheid werkzaam corticosteroïd die per middel gegeven wordt.
Tabel 3 Dosisequivalente hoeveelheden lokaal toegediende corticosteroïden op basis van de
defined daily dose van parenteraal toegediende corticosteroïden
Dexamethason

Methylprednisolon en
triamcinolon

Prednisolon en
prednison

Hydrocortison

Cortison

1,5 mg

7,5 mg

10 mg

30 mg

37,5 mg

Bron: KNMP kennisbank

Triggervinger

Een RCT (n = 84) vergeleek 1-1,5 ml injecties van 1 : 1 lidocaïne 1% met ófwel
triamcinolonacetonide 10 mg/ml, ófwel dexamethason 4 mg/ml. 135 Op 3 maanden waren er geen
verschillen in functie en tevredenheid.
Teruggerekend naar dosisequivalente eenheden op basis van de DDD voor parenteraal gebruikte
corticosteroïden (tabel 3) was de dosering corticosteroïd in de dexamethasongroep 1,5-2 × zo
hoog als in de triamcinolongroep. Deze relatief hogere dosering had geen invloed op de
effectiviteit of het optreden van bijwerkingen.
Tendovaginitis van De Quervain

Er zijn geen vergelijkende onderzoeken gevonden met betrekking tot de effectiviteit van
verschillende corticosteroïden, doseringen of frequenties.
Veiligheid
De corticosteroïden verschillen onderling niet in de aard en frequentie van (ernstige)
bijwerkingen. Er zijn geen ernstige bijwerkingen of interacties (met levensgevaar, invaliditeit,
arbeidsongeschiktheid of opname in het ziekenhuis) gemeld met de beschikbare middelen.
In de SmPC-tekst van dexamethason wordt vermeld dat bij een patiënt gedurende het gehele
leven niet meer dan 5 injecties per gewricht moeten worden gegeven, dit in verband met het
gevaar van aseptische botnecrose bij herhaalde injecties. Onduidelijk is waarom de
registratieteksten van de verschillende injectiecorticosteroïden hierin onderling verschillen. Het
voorbehoud is echter voor de meeste indicaties bij hand- en polsklachten niet relevant, omdat
het daarbij niet gaat om intra-articulaire injecties.
Tolerantie
De corticosteroïden verschillen niet onderling ten aanzien van tolerantie. In de literatuur en de
praktijk wordt ook voorbijgaand blozen in het gezicht (facial flushing) genoemd, maar dit komt
niet terug in de Nederlandse geneesmiddelenregistratie. 136
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Toename van pijnklachten in de eerste dagen na de injectie is niet ongewoon.
Toepasbaarheid
De contra-indicaties van de verschillende corticosteroïden verschillen niet van elkaar:
ulcus ventriculi of duodeni
actieve infecties
overgevoeligheid
tropische worminfecties
na vaccinatie met levend verzakt virus
niet-stabiele gewrichten (in verband met mogelijke intra-articulaire beschadiging bij herhaalde
injecties)
Conclusies inzake de gelijkwaardigheid van beschikbare corticosteroïden
Verschillen op basis van eﬀectiviteit

Op basis van de gevonden onderzoeken waarin corticosteroïden onderling worden vergeleken
zijn er tussen dexamethason, methylprednisolon en triamcinolonacetonide geen klinisch
relevante verschillen in effectiviteit bij de aandoeningen in deze standaard.
Er werden geen vergelijkende onderzoeken gevonden over cortison, fludrocortison, prednisolon
en triamcinolonhexacetonide. Bij voldoende geregistreerde alternatieven vallen daarom deze
middelen af in het advies.
Verschillen op basis van veiligheid en toepasbaarheid

Alle resterende beschikbare corticosteroïden zijn vergelijkbaar op het gebied van veiligheid en
toepasbaarheid.
Verschillen op basis van werkingsduur

Het is onduidelijk of een langere halfwaardetijd ook een voordeel biedt voor de effectiviteit. In de
praktijk wordt echter vaak wel geopteerd voor een middel met een langere werkingsduur.
Mogelijk zorgt een lagere oplosbaarheid (triamcinolonacetonide) voor een langere werkingsduur
ten opzichte van beter oplosbare middelen (dexamethason en methylprednisolon). 137 De relatie
tussen halfwaardetijd of oplosbaarheid met de duur van het klinische effect van een injectie is
echter onvoldoende onderzocht. Er zijn daarom weinig gegronde argumenten voor een voorkeur
op basis van werkingsduur. Dexamethason, methylprednisolon en triamcinolonacetonide worden
gelijkwaardig geacht voor injectie in de hand en pols.
Dosering
Er zijn 3 RCT’s beschikbaar die verschillende doseringen vergelijken bij in totaal 285 patiënten
met CTS-klachten. 133 138 139 Alle 3 onderzoeken betreffen methylprednisolon, in doseringen
van 12-80 mg. In geen van de onderzoeken lijkt er een duidelijk voordeel te zijn van een hoge
dosering boven een lage dosering.
Wat verder opvalt in deze 3 onderzoeken is dat alle gerapporteerde doseringen beduidend hoger
zijn dan de geregistreerde doseringen. Dit is ook het geval in de RCT’s die geïncludeerd zijn in de
PICO’s van deze standaard; het lijkt bovendien te stroken met de klinische praktijk in de eerste en
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tweede lijn. In tabel 4 is het bereik van de gerapporteerde doseringen uit bovengenoemde
onderzoeken samengevat.
Tabel 4 Geregistreerde en gerapporteerde corticosteroïddoseringen
Middel

Onderzoeksdosering*

Geregistreerde
dosering*

CTS

Triggervinger

Dexamethason (equivalente dosis
op basis van DDD)

-

4-6 (20-30) mg

Intra-articulair: 0,8-4
(4-20) mg
Peesscheden: 0,4-1 (2-5)
mg

Methylprednisolon

12-80 mg

-

4-30 mg

Triamcinolonacetonide

20-40 mg

10-15 mg

2,5-15 mg

* Doseringen gebundeld uit de RCT’s die in dit detail zijn gerapporteerd en die zijn geïncludeerd in de
PICO’s van de onderhavige standaard.
† Bron: Geneesmiddeleninformatiebank 2020 136

Wanneer in de beschreven onderzoeken geen voordeel van de hoge boven de lage dosering werd
gerapporteerd, is in deze standaard gekozen voor de lage dosering. Deze is vergeleken met de
maximale geregistreerde dosering en overschrijdt deze niet.
Ampullen

Triamcinolonacetonide
10 mg/ml (5 ml ampul, de 1 ml ampul is per 1 juni 2021 afgemeld voor de G-standaard)
40 mg/ml (1 ml ampul)
Methylprednisolon:
40 mg/ml (1 ml ampul)
Dexamethason:
mg/ml (1 ml ampul)
5 mg/ml (1 ml ampul)
Tabel 5 Doseringsadvies triamcinolonacetonide, methylprednisolon en dexamethason met
beschikbare eenheden
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Triamcinolonacetonide

Methylprednisolon

Dexamethason

Ampul

10 mg/ml (5 ml ampul)
40 mg/ml (1 ml ampul)*

40 mg/ml (1 ml ampul)

4 mg/ml (1 ml ampul)
5 mg/ml (1 ml ampul)

CTS

Doseringsadvies: 10-20 mg
• 1-2 ml (10 mg/ml, 5 ml
ampul)
• 0,25-0,5 ml (40 mg/ml, 1 ml
ampul)

Doseringsadvies: 10-20
mg
• 0,25-0,5 ml (40 mg/ml,
1 ml ampul

Doseringsadvies: 1-4
mg
• 0,25-1 ml (4 mg/ml,
1 ml ampul)
• 0,2-0,8 ml (5 mg/ml,
1 ml ampul)

Triggervinger,
tendovaginitis
van de Quervain

Doseringsadvies: 5-10 mg
• 0,5-1 ml (10 mg/ml, 5 ml
ampul)
• 0,125-0,25 ml (40 mg/ml, 1
ml ampul)

Doseringsadvies: 5-10
mg
• 0,125-0,25 ml (40
mg/ml, 1 ml ampul)

Doseringsadvies: 1
mg
• 0,25 ml (4 mg/ml, 1
ml ampul)
• 0,2 ml (5 mg/ml, 1
ml ampul)

* Tot voor kort was van triamcinolonacetonide 10 mg/ml een (veelgebruikte) 1 ml ampul beschikbaar. Deze
is echter uit de handel genomen en per 1 juni 2021 afgemeld voor de G-standaard. In het verdere advies
wordt deze dan ook niet meer meegenomen.

Kosten
Voor de vergelijking van de kosten van de gelijkwaardig geachte corticosteroïden wordt
doorgaans gekeken naar het effect van dosisequivalente hoeveelheden (tabel 3). Voor alle
indicaties wordt 1 ampul aangebroken, dus worden hier de kosten van 1 ampul beoordeeld. Voor
de meeste ampullen ontlopen de kosten elkaar niet veel. Er is een uitzondering: de 5 ml ampul
triamcinolonacetonide 10 mg/ml is 2-3 × duurder dan de alternatieven. Uit kostenoogpunt is er
daarom een voorkeur voor de andere twee mogelijkheden.
Overwegingen
Het lijkt in de praktijk een voordeel (vanwege voorraadbeheer en ervaring) om bij alle 3 de
indicaties hetzelfde injectiecorticosteroïd te adviseren.
Om verwisselingen te voorkomen lijkt het ook een voordeel om aan te sluiten bij het
geadviseerde injectiecorticosteroïd in NHG-Standaard Schouderklachten en NHG-Standaard
Traumatische knieklachten. Hiervoor zou daarom triamcinolonacetonide 40 mg/ml kunnen
worden gebruikt.
Mogelijk is er een grotere kans op dosisgerelateerde bijwerkingen, zoals lokale huidafwijkingen,
bij hogere concentraties (triamcinolonacetonide 40 mg/ml en methylprednisolon 40 mg/ml) dan
bij lagere concentraties (triamcinolonacetonide 10 mg/ml, dexamethason 4 mg/ml of
dexamethason 5 mg/ml). Om deze reden zou gekozen kunnen worden voor de lagere
concentratie.
Conclusie
Op dit moment is er, op basis van het beschikbare beperkte bewijs, geen aanwijzing voor
superieure effectiviteit van een type of dosering corticosteroïd boven de beschikbare
alternatieven.
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Op basis van bovenstaande overwegingen is er een lichte voorkeur voor dexamethason, omdat
hiervan een relatief lagere concentratie beschikbaar is in verband met mogelijke
dosisafhankelijke bijwerkingen, zonder dat dit meer kosten met zich meebrengt (zoals wel het
geval is bij triamcinolonacetonide 10 mg/ml; 5 ml ampul).
Gebruik bij voorkeur dexamethason 4 mg/ml of 5 mg/ml (beide 1 ml ampul):
1 mg voor triggervinger en tendovaginitis van De Quervain
1-4 mg voor CTS
Alternatieven zijn:
methylpredisolon 40 mg/ml (1 ml ampul):
5-10 mg voor triggervinger en tendovaginitis van De Quervain
10-20 mg voor CTS
triamcinolonacetonide 40 mg/ml (1 ml ampul) of 10 mg/ml (5 ml ampul):
5-10 mg voor triggervinger en tendovaginitis van De Quervain
10-20 mg voor CTS
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Detail nr. 44 CTS-operatie

Waarom deze aanbeveling?
Een (open) CTS-operatie lijkt effectiever dan een corticosteroïdinjectie op middellange termijn of
een spalkbehandeling op de korte tot middellange termijn. Voor patiënten is er tussen de drie
behandelingen echter een groot verschil in (ervaren) impact en ernst van de potentiële
bijwerkingen. Tevens is een operatie een invasieve en duurdere behandeling. De werkgroep geeft
daarom slechts een zwakke aanbeveling voor een operatie. Een getrapte behandeling heeft de
voorkeur.

Van bewijs naar aanbeveling
Voor- en nadelen
Open chirurgie heeft na 6 weken tot 6 maanden mogelijk een hoger succespercentage dan een
spalkbehandeling (kwaliteit van bewijs laag). Er lijkt geen verschil te zijn in klachtenvermindering,
de handfunctie of de kans op bijwerkingen.
Open chirurgie leidt mogelijk na 12-20 weken tot grotere reductie van symptomen dan
corticosteroïdinjecties (kwaliteit van bewijs laag). Op kortere termijn lijkt er geen verschil te zijn
in klachtenvermindering, handfunctie of kans op bijwerkingen.
De aard van de potentiële bijwerkingen is bij een operatie wel ernstiger.
Kwaliteit van bewijs
De kwaliteit van het bewijs is laag. Er is afgewaardeerd voor serieuze kans op bias
door imprecisie en gebrek aan blindering.
Waarden en voorkeuren
De werkgroep verwacht substantiële variatie in de afwegingen van patiënten met betrekking tot
de voor- en nadelen van de interventies.
Resources
De kosten van een brace zijn enkele tientallen euro's, een handgemaakte spalk is duurder. Deze
komen doorgaans voor rekening van de patiënt.
De kosten van een corticosteroïdinjectie zijn circa € 2-8 per injectie, afhankelijk van het gebruikte
corticosteroïd (medicijnkosten.nl, geraadpleegd 10 januari 2021).
De kosten van een operatie zijn hoger dan een spalkbehandeling of (herhaalde) corticosteroïd
injectie.
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Aanvaardbaarheid
Beide interventies zijn reeds beschikbaar in de huidige praktijk. Eventueel zal verwezen moeten
worden voor een operatie, of het verrichten van de injectie indien de huisarts zich hiertoe niet
bekwaam acht.

Samenvatting van bewijs: Corticosteroïdinjectie of
operatieve behandeling
Uitgangsvraag
Is een chirurgische behandeling (vergeleken met een corticosteroïdinjectie) aan te bevelen bij de
behandeling van patiënten met CTS?
PICO Chirurgie versus corticosteroïdinjectie bij CTS
Patiënten

Patiënten met carpaletunnelsyndroom

Interventie

Open chirurgie

Vergelijking

Corticosteroïdinjectie

Uitkomstmaten

Ernst klachten
Handfunctie
Recidief
Bijwerkingen/complicaties
Werkhervatting

Achtergrond
De effectiviteit van open chirurgie ten opzichte van veelgebruikte niet-operatieve behandelingen
voor het CTS is onduidelijk.
Methode
Er is een systematische literatuurzoekactie naar SR’s en RCT’s uitgevoerd in PubMed en Embase
in januari 2020.

Resultaten
Resultaat zoekactie
De zoekactie leverde 3 systematische literatuuronderzoeken op waarin de effectiviteit van
chirurgie werd vergeleken met niet-chirurgische behandelingen bij CTS. 140 141 142 De review
van Shi voldeed aan de AMSTAR-criteria en werd als uitgangspunt genomen. Een aanvullende
search na de zoekdatum van dit literatuuronderzoek leverde geen aanvullende RCT’s op.
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Onderzoekskarakteristieken
Shi includeerde RCT’s waarin chirurgie met diverse conservatieve behandelingen voor CTS
werden vergeleken. 142 Er werden 3 RCT’s geïncludeerd waarin open chirurgie werd vergeleken
met corticosteroïdinjecties. 143 144 145 De behandeling vond plaats in ziekenhuis setting. De
follow-upduur varieerde van 12 weken tot 2 jaar. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was
45-52 jaar en 73-96% was vrouw.
Eﬀectiviteit en bijwerkingen
Bekijk de tabel voor de samenvatting van de resultaten. De ernst van de symptomen werd
gemeten met de Global Symptom Score (GSS). Deze beoordeelt de symptomen op een schaal van 0
(geen symptomen) tot 10 (ernstig) in 5 categorieën: pijn, gevoelloosheid, paresthesie,
zwakte/onhandigheid en nachtelijk ontwaken. De totaalscore heeft een bereik van 0-50. De
resultaten van de RCT’s voor deze uitkomst hebben we gepoold met een random effects model. Bij
handknijpkracht wordt een toename van 5,0-6,5 kg klinisch relevant beschouwd. 146
Recidiefkans
In de geïncludeerde onderzoeken werden geen uitspraken gedaan over de kans op recidief na
corticosteroïdinjectie(s).

Conclusie
Er is na 4-6 weken mogelijk niet of nauwelijks verschil in reductie van symptomen tussen open
chirurgie en corticosteroïdinjecties (kwaliteit van bewijs laag).
Open chirurgie leidt na 12-20 weken mogelijk tot een grotere reductie van symptomen in
vergelijking met corticosteroïdinjecties (kwaliteit van bewijs laag).
Er is na 3 maanden mogelijk niet of nauwelijks verschil in reductie van nachtelijke
paresthesieën, pijn overdag en functionele beperkingen (kwaliteit van bewijs laag).
Er is mogelijk niet of nauwelijks verschil in handfunctie (kwaliteit van bewijs laag).
Er traden geen ernstige bijwerkingen op. Bijwerkingen van voorbijgaande aard komen wel
veelvuldig voor, maar er is mogelijk niet of nauwelijks verschil in de kans op bijwerkingen
tussen open chirurgie en corticosteroïdinjecties (kwaliteit van bewijs laag).
Er is niet gerapporteerd over de uitkomsten ‘recidief’ en ‘werkhervatting’.

Samenvatting van bewijs: Spalkbehandeling of operatieve
behandeling
Uitgangsvraag
Is een chirurgische behandeling (vergeleken met een spalkbehandeling) aan te bevelen bij de
behandeling van patiënten met CTS?
PICO Chirurgie versus corticosteroïdinjectie bij CTS
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Patiënten

Patiënten met carpaletunnelsyndroom

Interventie

Openchirurgie

Vergelijking

Spalkbehandeling

Uitkomstmaten

Ernst klachten
Handfunctie
Recidief
Bijwerkingen/complicaties
Werkhervatting

Achtergrond
De effectiviteit van open chirurgie in vergelijking tot veelgebruikte niet-operatieve behandelingen
voor het CTS is onduidelijk.
Methode
Er is een systematische literatuurzoekactie naar SR’s en RCT’s uitgevoerd in PubMed en Embase
in september 2020.

Resultaten
Resultaat zoekactie
De zoekactie leverde 2 systematische literatuuronderzoeken op naar de effectiviteit van chirurgie
vergeleken met niet-chirurgische behandelingen bij CTS. 140 142 De review van Shi voldeed aan
de AMSTAR-criteria en werd als uitgangspunt genomen. Een aanvullende search na de zoekdatum
van dit literatuuronderzoek leverde geen aanvullende RCT’s op.
Onderzoekskarakteristieken
Shi includeerde RCT’s waarin chirurgie werd vergeleken met diverse conservatieve behandelingen
voor CTS. 142 In 3 RCT’s werd open chirurgie vergeleken met spalkbehandeling. 147 148 149 De
behandeling vond plaats in ziekenhuizen. De follow-upduur varieerde van 12 weken tot 1 jaar. De
gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 45-51 jaar en 53-95% was vrouw.
Eﬀectiviteit en bijwerkingen
Bekijk de tabel voor de samenvatting van de resultaten. Voor de success rate wordt een toename
van 25% van het aantal responders op de behandeling als klinisch relevant beschouwd. De Boston
Carpal Tunnel Questionnaire (BCTQ) geeft inzicht in de klachten en de ernst van de klachten bij
het uitvoeren van specifieke handelingen. De BCTQ bestaat uit 2 delen:
de Symptom Severity Scale (SSS), 11 items betreffende de ernst van de klachten;
de Functional Status Scale (FSS), 8 items over de belemmering in uitvoering van specifieke
activiteiten.
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Beide onderdelen van de BCTQ hebben een bereik van 0-5. Een afname van de baseline BCTQ-SSS
met minimaal 46% en een afname van de baseline BCTQ-FSS met minimaal 28% worden klinisch
relevant beschouwd. 122
Recidiefkans
In de geïncludeerde onderzoeken werden geen uitspraken gedaan over de kans op recidief na het
stoppen van de spalkbehandeling. Er zijn wel aanwijzingen dat bij circa 5% van de patiënten de
klachten persisteren. 150 4

Conclusie
Open chirurgie heeft na 6 weken tot 6 maanden mogelijk een grotere succeskans dan
spalkbehandeling (kwaliteit van bewijs laag). Na 12 maanden is er mogelijk geen verschil meer
(kwaliteit van bewijs laag).
Er is na 6 weken tot 12 maanden mogelijk niet of nauwelijks verschil in reductie van symptomen
en handfunctie tussen open chirurgie en spalkbehandeling (kwaliteit van bewijs laag).
Er traden geen ernstige bijwerkingen op. Bijwerkingen van voorbijgaande aard komen wel
veelvuldig voor, maar er is mogelijk niet of nauwelijks verschil in de kans op bijwerkingen
tussen open chirurgie en spalkbehandeling (kwaliteit van bewijs laag).
Er is niet gerapporteerd over de uitkomsten ‘recidief’ en ‘werkhervatting’.
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Detail nr. 45 Handtherapie

Handtherapie
Er is veel onduidelijk over de inhoud van de termen ‘handentherapie’ en ‘handentherapeut’.
Handtherapie omvat (een combinatie van) advies over belasting en ADL, ondersteunende
immobilisatiemiddelen en oefentherapie. Een handtherapeut is een fysio- of ergotherapeut die
zich gespecialiseerd heeft in hand- en polsklachten.
Vanwege de vaak complexe aard van hand- en polsklachten en hun specifieke behandeling kan
het voordelig zijn om specifiek naar een handtherapeut te verwijzen bij hand- en polsklachten.
De keuze voor de verwijzer hangt af van het netwerk van de individuele huisartsenpraktijk en de
regionale beschikbaarheid van handtherapeuten en gespecialiseerde behandelcentra (zie ook
https://handtherapie.com/patiënten/zoek-uw-handtherapeut)
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Detail nr. 46 Aspiratie

Waarom deze aanbeveling?
De werkgroep ontraadt het verrichten van een aspiratie als behandeling voor een symptomatisch
ganglion, omdat er in effectiviteit mogelijk geen verschil is met afwachtend beleid, maar de
patiënt wel wordt blootgesteld aan eventuele bijwerkingen. Er is geen bewijs dat het toevoegen
van corticosteroïden invloed heeft op de recidiefkans. Het achterlaten van corticosteroïden wordt
daarom in ieder geval afgeraden.

Van bewijs naar aanbeveling
Voor- en nadelen
Aspiratie met of zonder achterlaten van corticosteroïden heeft geen effect op de gerapporteerde
pijn en handfunctie, of op de kans op recidief. Er is een kleine kans op bijwerkingen bij aspiratie
met achterlating van corticosteroïden.
Kwaliteit van bewijs
De kwaliteit van het bewijs is laag. Er werd afgewaardeerd voor risico op bias.
Waarden en voorkeuren
De werkgroep schat in dat weinig patiënten zullen opteren voor aspiratie (met of zonder
corticosteroïd) op basis van de bekende voor- en nadelen.
Middelen
De kosten van een corticosteroïdinjectie zijn circa € 2-8 per injectie, afhankelijk van het gebruikte
corticosteroïd (medicijnkosten.nl, geraadpleegd 10 januari 2021).
Aanvaardbaarheid
Voor een aspiratie met of zonder corticosteroïd geldt dat er ook patiënten zijn die een duidelijke
voorkeur hebben voor (of weerstand tegen) een injectie.

Samenvatting van bewijs
Uitgangsvraag
Is aspiratie met of zonder corticosteroïden (vergeleken met afwachtend beleid) aan te bevelen bij
patiënten met een ganglion?
PICO Aspiratie versus afwachtend beleid bij een ganglion
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Patiënten

Patiënten met ganglion

Interventie

Aspiratie met of zonder corticosteroïden

Vergelijking

Afwachtend beleid

Uitkomstmaten

Klachten
Recidief
Bijwerkingen
Werkhervatting

Achtergrond
De effectiviteit van aspiratie, eventueel gecombineerd met een corticosteroïdinjectie, in
vergelijking met afwachtend beleid bij ganglion is onduidelijk.
Methode
Er is een systematische literatuurzoekactie naar SR’s en RCT’s uitgevoerd in PubMed en Embase
in januari 2020 en een systematische literatuurzoekactie naar cohortonderzoeken uitgevoerd in
PubMed in april 2020.

Resultaten
Resultaat zoekactie
De zoekactie leverde 1 systematisch literatuuronderzoek op waarin de effectiviteit van aspiratie
werd vergeleken met afwachtend beleid bij ganglion. 25 Een aanvullende search na de zoekdatum
van dit literatuuronderzoek leverde geen aanvullende RCT’s of cohortonderzoeken op.
Onderzoekskarakteristieken
Head includeerde 2 cohortonderzoeken met in totaal 209 deelnemers met een ganglion (76
deelnemers met ganglion in handpalm en 133 deelnemers met ganglion op bovenzijde pols). 25 In
deze cohortonderzoeken werd de effectiviteit van aspiratie met of zonder corticosteroïden
vergeleken met afwachtend beleid. 30 31 De behandelingen vonden plaats in een poliklinische
setting. De follow-upduur was 5 en 6 jaar. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 47
versus 37 jaar en de meerderheid was vrouw (63 versus 73%).
Eﬀectiviteit en bijwerkingen
Bekijk de tabel voor de samenvatting van de resultaten. De Patient Evaluation Measure (PEM)
geeft inzicht in de klachten en beperkingen op basis van 14 vragen over de handfunctie, zoals pijn
en uiterlijk, impact op het werk en tevredenheid. De vragenlijst wordt gescoord op een 7-punts
visuele analoge schaal en uitgedrukt als percentage van het maximum (100% is volledig beperkt).

Conclusie
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Er zijn geen gerandomiseerde onderzoeken bekend waarin de effectiviteit van aspiratie met
corticosteroïden vergeleken met afwachtend beleid bij ganglion is onderzocht.
Er is op langere termijn mogelijk niet of nauwelijks verschil in het ervaren van pijn, handfunctie
of optreden van een recidief tussen aspiratie en afwachtend beleid (kwaliteit van bewijs laag).
Bij aspiratie treden mogelijk bijwerkingen op bij 3-5% van de patiënten (kwaliteit van bewijs
laag).
Er is mogelijk niet of nauwelijks verschil in werkhervatting tussen aspiratie en afwachtend
beleid (kwaliteit van bewijs laag).
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Detail nr. 47 Operatieve behandeling

Waarom deze aanbeveling?
Een operatie lijkt effectiever in het voorkomen van een recidief bij een symptomatisch ganglion.
Daarnaast is de kans op bijwerkingen beperkt. De werkgroep ontraadt het verrichten van een
aspiratie als behandeling voor een symptomatisch ganglion, omdat er geen verschil is in
effectiviteit met een afwachtend beleid, maar de patiënt wel blootstelt aan bijwerkingen.

Van bewijs naar aanbeveling
Voor- en nadelen
Er is geen bewijs ten aanzien van het effect op de ernst van de klachten. De kans op recidief is
lager bij een excisie dan bij een aspiratie met achterlaten van corticosteroïden. Echter is het
onduidelijk of dit een symptomatisch recidief betrof. De frequentie en aard van de potentiële
bijwerkingen is bij een operatie meer en ernstiger dan van een aspiratie met of zonder
corticosteroïden.
Kwaliteit van bewijs
De kwaliteit van het bewijs was laag. Er werd afgewaardeerd in verband met risico op bias en
onnauwkeurigheid (bewijs soms gebaseerd op 2 onderzoeken met kleine aantallen patiënten).
Waarden en voorkeuren
De werkgroep verwacht substantiële variatie in de afweging van patiënten met betrekking tot de
voor- en nadelen van de interventies.
Middelen
De kosten van een corticosteroïdinjectie zijn circa € 2-8 per injectie, afhankelijk van het gebruikte
corticosteroïd (medicijnkosten.nl, geraadpleegd 10 januari 2021). De kosten van een operatie zijn
hoger dan die van (herhaalde) aspiratie met of zonder corticosteroïd.
Aanvaardbaarheid
Een operatie zal om meerdere redenen (onder andere perceptie van de impact, pijn,
nabehandeling, gevolgen voor werk, cosmetische bewaren tegen een litteken) voor sommige
patiënten niet wenselijk zijn.
Voor aspiratie met of zonder corticosteroïd geldt dat er ook patiënten zijn, die een duidelijke
voorkeur hebben voor (of weerstand tegen) een injectie.
Haalbaarheid
Beide interventies zijn reeds beschikbaar in de huidige praktijk. Eventueel zal verwezen moeten
worden voor een operatie.
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Samenvatting van bewijs
Uitgangsvraag
Is een aspiratie met of zonder corticosteroïden (vergeleken met open chirurgie) aan te bevelen bij
patiënten met ganglion?
PICO Aspiratie versus chirurgie bij een ganglion
Patiënten

Patiënten met ganglion

Interventie

Aspiratie met of zonder corticosteroïden

Vergelijking

Open chirurgie

Uitkomstmaten

Klachten
Recidief
Bijwerkingen
Werkhervatting

Achtergrond
De effectiviteit van aspiratie, eventueel gecombineerd met een corticosteroïdinjectie, in
vergelijking met chirurgische excisie bij een ganglion is onduidelijk.
Methode
Er is een systematische literatuurzoekactie naar SR’s en RCT’s uitgevoerd in PubMed en Embase
in januari 2020.

Resultaten
Resultaat zoekactie
De zoekactie leverde een systematisch literatuuronderzoek naar de effectiviteit van open chirurgie
vergeleken met aspiratie bij ganglion op. 25 Een aanvullende search na de zoekdatum van dit
literatuuronderzoek leverde één aanvullende RCT op. 151
Onderzoekskarakteristieken
Head includeerde 2 RCT’s met in totaal 60 deelnemers met een ganglion op de bovenzijde van de
pols (24 versus 36 deelnemers) waarin de effectiviteit van open chirurgie werd vergeleken met
aspiratie met corticosteroïden. 25 De behandelingen vonden plaats in een poliklinische setting. De
follow-upduur was 6-12 maanden. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 31 jaar en de
meerderheid was vrouw (81 versus 83%).
Hassan vergeleek chirurgie met aspiratie met corticosteroïden bij 100 deelnemers met ganglion
aan de pols (zijde niet nader gespecificeerd). 151 De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was
47 jaar en 58% was vrouw. De follow-upduur was 3 maanden. We hebben geen RCT’s gevonden
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die open chirurgie vergeleken met aspiratie zonder corticosteroïden.
Eﬀectiviteit en bijwerkingen
Bekijk de tabel voor de samenvatting van de resultaten. Er traden geen complicaties op in de
beide behandelgroepen. De RCT’s zijn te klein om complicatiegegevens rigoureus te evalueren. In
Head 2015 25 werden daarom de complicaties over verschillende onderzoeksontwerpen gepoold
(RCT, cohort en casusreeksen).

Conclusie
Bij aspiratie met corticosteroïden is de kans op een recidief mogelijk groter dan bij open
chirurgie (kwaliteit van bewijs laag).
Bij aspiratie met corticosteroïden treden mogelijk minder complicaties en minder ernstige
complicaties op in vergelijking met open chirurgie (kwaliteit van bewijs laag).
Er is niet gerapporteerd over de uitkomsten ‘verminderen/verdwijnen van klachten’ en
‘werkhervatting’.
Aspiratie zonder corticosteroïden in vergelijking met open chirurgie is niet onderzocht.
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Detail nr. 48 Spalkbehandeling

Spalkbehandeling
In diverse systematische literatuuronderzoeken werden geen onderzoeken gevonden van hoge
kwaliteit naar spalkbehandeling bij triggervinger. 152 141
De wel beschikbare onderzoeken zijn vaak observationeel of vergelijken 2 verschillende typen
spalken. Onderling verschillen de onderzoeken substantieel in het soort spalk, de behandelduur
en de gebruikte uitkomstmaten. 153 Het succespercentage is 47-77%.
DIP-spalken en nachtspalken lijken minder effectief dan MCP- en continue spalken.
Immobilisatie van een enkel gewicht lijkt afdoende. Mogelijke bijwerkingen zijn klachten van de
spalk en stijfheid.
Conclusie
Er is te weinig bewijs van voldoende kwaliteit om een gefundeerde aanbeveling te doen over het
gebruik van spalken bij triggervinger. Bij de beschikbare lage succespercentages en het risico op
stijfheid van de vinger met gevolgen voor de handfunctie adviseert de werkgroep
terughoudendheid met het gebruik.
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Detail nr. 49 Corticosteroïdinjectie

Waarom deze aanbeveling?
De kwaliteit van bewijs is zeer laag en laat geen voordeel zien van een corticosteroïdinjectie.
Daarnaast geldt dat een corticosteroïdinjectie in principe al geen blijvend effect heeft op een
chronische aandoening. De voorkeur gaat daarom uit naar andere behandelingen.

Van bewijs naar aanbeveling
Voor- en nadelen
Er is te veel onzekerheid in het bewijs over de voor- en nadelen om te bepalen of de voordelen
opwegen tegen de nadelen van een corticosteroïdinjectie.
Kwaliteit van bewijs
De kwaliteit van bewijs is zeer laag. Er is afgewaardeerd voor de serieuze kans op bias,
inconsistenties en indirect bewijs.
Waarden en voorkeuren
De werkgroep verwacht substantiële variatie in de afweging van patiënten met betrekking tot de
voor- en nadelen van beide behandelopties.
Middelen
De kosten van een corticosteroïdinjectie zijn circa € 2-8 per injectie, afhankelijk van het gebruikte
corticosteroïd (medicijnkosten.nl, geraadpleegd 10 januari 2021).
Aanvaardbaarheid
Het is de mening van de werkgroep dat de meerderheid van patiënten met klachten openstaat
voor een injectie.
Haalbaarheid
De behandeling wordt ingezet in de huidige praktijk en is haalbaar.

Samenvatting van bewijs
Uitgangsvraag
Is een corticosteroïdinjectie (vergeleken met conservatieve behandeling) aan te bevelen bij de
behandeling van patiënten met handartrose?
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PICO Corticosteroïdinjectie versus conservatieve behandeling bij handartrose
Patiënten

Patiënten met handartrose

Interventie

Corticosteroïdinjectie

Vergelijking

Conservatieve behandeling

Uitkomstmaten

Pijn
Handfunctie (knijpkracht)
Bijwerkingen/complicaties
Werkhervatting

Achtergrond
De effectiviteit van een corticosteroïdinjectie ten opzichte van een conservatieve behandeling voor
handartrose is onduidelijk.
Methode
Er is een systematische literatuurzoekactie naar SR’s en RCT’s uitgevoerd in PubMed en Embase
in januari 2020.

Resultaten
Resultaat zoekactie
De zoekactie leverde één systematisch literatuuronderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van
niet-farmacologische, farmacologische en chirurgische behandelingen bij handartrose op. 154 Een
aanvullende search na de zoekdatum van dit literatuuronderzoek leverde geen aanvullende RCT’s
op.
Onderzoekskarakteristieken
In de review van Kroon werden geen RCT’s geïncludeerd die corticosteroïdinjecties vergeleken
met niet-injectiegebaseerde interventies (bijvoorbeeld handtherapie, ortheses). 154 Wel werden 4
RCT’s geïncludeerd waarin corticosteroïdinjecties werden vergeleken met placebo, 3 trials bij
patiënten met duimbasisartrose (CMC1; bereik 40-126 patiënten) 155 156 157 en 1 trial bij
patiënten met artrose in een vingergewricht (PIP en DIP; n = 60). 158 Omdat de werkgroep van
mening is dat de Nederlandse huisarts geen corticosteroïdinjectie overweegt bij patiënten met
vingergewrichtartrose, worden de resultaten van Spolidoro niet meegenomen.
De behandeling vond plaats in ziekenhuizen. De follow-upduur was 24-26 weken. De gemiddelde
leeftijd was 60-67 jaar en 68-90% was vrouw. De score op de schaal van Kellgren-Lawrence (KLscore) werd gerapporteerd in 2 onderzoeken. Een deel van de patiënten had een radiologisch
ernstige artrose: 47% had een KL-score > 3, 157 de gemiddelde KL-score was 3. 155 Mandl
gebruikte een anestheticum (bupivacaïne) als controle-injectie, 157 de overige onderzoeken
gebruikten een zoutoplossing. Omdat Mandl alleen is meegenomen in de langetermijnuitkomsten
(26 weken) was het gebruik van een anestheticum geen reden om dit onderzoek te excluderen.
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Eﬀectiviteit en bijwerkingen
Zie tabel 13 voor een samenvatting van de effecten op duimbasisartrose (CMC1).
De pijnscore is gemeten met een visuele analoge schaal (VAS) van 0 (geen pijn) tot 100 (ergst
denkbare pijn). Een afname van 20 punten wordt klinisch relevant beschouwd.
Bij de handfunctie is gebruik gemaakt van Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH).
Hoe hoger de DASH-score, des te groter zijn de klachten of beperkingen. De DASH-score heeft
een bereik van 0 tot 100, een afname van 10 punten wordt als klinisch relevant beschouwd. 159

Conclusie
We vonden gerandomiseerde trials waarin corticosteroïdinjecties zijn vergeleken met placebo of
hyaluronzuurinjecties. Alleen de onderzoeken die corticosteroïden vergeleken met placebo zijn
meegenomen in dit overzicht.
Bij duimbasisartrose (CMC1) zijn we onzeker of een corticosteroïdinjectie reductie van pijn of
verbetering van handfunctie geeft (kwaliteit van bewijs zeer laag).
Er zijn geen bijwerkingen opgetreden in de trials.
Er is niet gerapporteerd over de uitkomst ‘werkhervatting’.
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Detail nr. 50 Verwijzing voor mogelijke operatieve behandeling

Chirurgische behandeling
Er is grote diversiteit in (combinaties van) operatieve behandelopties zonder bewezen
superioriteit van een bepaalde techniek. 3 160
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Detail nr. 51 Corticosteroïdinjectie

Waarom deze aanbeveling?
De voorkeur van de werkgroep gaat in eerste instantie uit naar de minst invasieve behandeling,
aangezien het onzeker is of er een verschil is in effectiviteit tussen corticosteroïdinjecties en open
chirurgie. Daarnaast is het niet mogelijk een uitspraak te doen over de daadwerkelijke
handfunctie en resolutie. Weliswaar lijkt het risico op complicaties even groot en is er bij een
operatie een kleinere kans op een recidief, maar de impact van een operatie (en de eventuele
complicaties) is groter dan voor een injectie. Een getrapte behandeling heeft daarom de voorkeur.

Van bewijs naar aanbeveling
Voor- en nadelen
Er is te veel onzekerheid door de zeer lage kwaliteit van de onderzoeken met betrekking tot het
effect van beide interventies op het verdwijnen van de klachten om hierover een uitspraak te
doen. Er zijn minder recidieven na een operatie (< 1 jaar), maar meer pijnklachten in de eerste
week ten opzichte van een corticosteroïdinjectie.
Kwaliteit van bewijs
De kwaliteit van het bewijs was laag tot zeer laag. Er werd afgewaardeerd i.v.m. serieuze kans op
bias, inconsistentie en onnauwkeurigheid door onder andere de lage aantallen in de onderzoeken
en afwezigheid van blindering.
Waarden en voorkeuren
De werkgroep verwacht substantiële variatie in de afweging van patiënten met betrekking tot de
voor- en nadelen van de interventies.
Middelen
De kosten van een corticosteroïdinjectie zijn circa € 2-8 per injectie, afhankelijk van het gebruikte
corticosteroïd (medicijnkosten.nl, geraadpleegd 4 mei 2020). De kosten van een operatie zijn
hoger dan die van een (herhaalde) corticosteroïdinjectie.
Aanvaardbaarheid
De hogere recidiefkans bij een injectie kan patiënten ervan weerhouden om voor deze optie te
kiezen. Een operatie kan om meerdere redenen (perceptie van de impact, pijn, nabehandeling,
gevolgen voor werk, cosmetische bezwaren tegen een litteken) voor sommige patiënten niet
aanvaardbaar zijn, in ieder geval in eerste instantie.
Haalbaarheid
Beide interventies zijn reeds beschikbaar in de huidige praktijk. Eventueel zal verwezen moeten
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worden voor een operatie, of het verrichten van de injectie indien de huisarts zich hiertoe niet
bekwaam acht.

Samenvatting van bewijs
Uitgangsvraag
Is een corticosteroïdinjectie (vergeleken met open chirurgie) aan te bevelen bij patiënten met
triggervinger?
PICO Corticosteroïdinjectie versus open chirurgie bij een triggervinger
Patiënten

Patiënten met triggervinger (duim of andere vingers)

Interventie

Corticosteroïdinjectie

Vergelijking

Open chirurgie

Uitkomstmaten

Ervaren verbetering
Pijn
Ernst klachten (pijn)
Handfunctie
Recidief
Bijwerkingen/complicaties
Werkverzuim

Achtergrond
Bij een triggervinger zijn er verschillende behandelopties. Naast een afwachtend beleid, kan een
corticosteroïdinjectie (ontstekingsremmers) of operatie overwogen worden. Huisartsen kunnen
een corticosteroïdinjectie zelf toedienen, maar wat zijn de effecten en bijwerkingen van
corticosteroïdinjectie? We vergelijken met open chirurgie, omdat percutane chirurgie zelden in
Nederland wordt gedaan (5% van de operaties).
Methode
Er is een systematische literatuurzoekactie naar SR’s en RCT’s uitgevoerd in PubMed en Embase
in januari 2020.

Resultaten
Resultaat zoekactie
De zoekactie leverde een systematisch literatuuronderzoek (cochranereview) op naar de
effectiviteit van chirurgie bij triggervinger. 161 Een aanvullende search na de zoekdatum van dit
literatuuronderzoek leverde geen aanvullende RCT’s op.

NHG-Standaard Hand- en polsklachten - pagina 130

Onderzoekskarakteristieken
De cochranereview includeerde 2 RCT’s met in totaal 269 deelnemers (270 triggervingers). Hierin
werd de effectiviteit van open chirurgie vergeleken met corticosteroïdinjecties bij de behandeling
van triggervinger (zowel duim als andere vingers). De behandelingen vonden plaats in een
poliklinische setting. De follow-upduur was 6-12 maanden. De gemiddelde leeftijd van de
deelnemers was 54-60 jaar en 67-88% was vrouw. De interventies in de geïncludeerde RCT’s
verschilden iets: Hansen gebruikte echogeleide injecties, terwijl Sato injecties deed zonder het
gebruik van echo. 162 163 In beide trials werd de injectie herhaald bij uitblijven van effect.
Eﬀectiviteit en bijwerkingen
Bekijk de tabel voor de samenvatting van de resultaten. Verdwijnen van klachten is gedefinieerd
als het uitblijven van terugval of terugkeer van de triggervinger (triggervinger score I of IIa). In 1
RCT werd pijn gescoord op een numerical rating scale (NRS) van 1 (geen pijn) tot 10 (ergst
denkbare pijn). Een afname van 2 punten werd als klinisch relevant beschouwd. De andere RCT
rapporteerde het percentage patiënten dat plaatselijk pijn ervoer. Voor de subgroep met een
triggerduim werden effectiviteit en veiligheid niet apart gerapporteerd

Conclusie
We zijn onzeker of een injectie met corticosteroïden minder klachtenreductie geeft dan open
chirurgie (kwaliteit van bewijs zeer laag).
Corticosteroïdinjecties geven mogelijk minder pijn op korte termijn (1 week) in vergelijking met
open chirurgie, op middellange termijn (3-6 maanden) is er mogelijk niet of nauwelijks verschil
en op langere termijn (12 maanden) ervaren patiënten mogelijk meer pijn (kwaliteit van bewijs
laag).
Corticosteroïdinjecties hebben in vergelijking met chirurgie een grotere kans op een recidief
(kwaliteit van bewijs redelijk).
Er is mogelijk niet of nauwelijks verschil in het optreden en de ernst van de bijwerkingen
(kwaliteit van bewijs laag). Bijwerkingen die optraden zijn infecties, opvliegers,
huidongemakken en vetnecrose. Deze traden op in beide groepen.
Er is niet gerapporteerd over de uitkomst ‘handfunctie’.
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Detail nr. 52 Corticosteroïdinjectie bij diabetes mellitus

Corticosteroïdinjectie bij diabetes mellitus
Er is een meta-analyse van 5 onderzoeken naar de effectiviteit van corticosteroïdinjecties bij
diabetici met een triggervinger. 164 De kwaliteit van zowel de meta-analyse en de geïncludeerde
onderzoeken (1 RCT, 1 prospectief cohortonderzoek, 3 retrospectieve onderzoeken) is echter laag
tot zeer laag.
Onderzoekskarakteristieken
De meta-analyse van Chang omvatte in totaal 381 patiënten met diabetes en 449 patiënten zonder
diabetes. Van de 5 geïncludeerde artikelen vergeleken er 4 injecties bij diabetici en niet-diabetici,
en daarvan vergeleken er 3 ook niet-insulineafhankelijke met insulineafhankelijke diabetici. Bij 1
onderzoek ontbrak een controlegroep met patiënten zonder diabetes. Primaire uitkomstmaat was
therapiefalen, gedefinieerd als persisterende pijnklachten of noodzaak tot operatie. Bij 3
onderzoeken volgde rapportage na 1 en 3 injecties, bij 1 onderzoek na 1 injectie en bij 1
onderzoek na 3 injecties. De follow-upduur varieerde van 3 weken tot 3 maanden.
Resultaten
Na 1 injectie was er geen verschil in therapiefalen tussen diabetici en niet-diabetici
(faalpercentage 64 versus 49%; RR 1,49; 95%-BI 0,80 tot 2,79; p = 0,21). Er was wel een
significant hoger risico op therapiefalen na 3 injecties binnen 3 maanden (faalpercentage 52
versus 30%; RR 2,03; 95%-BI 1,51 tot 2,74; p < 001), met name voor de insulineafhankelijke groep
in vergelijking met de niet-diabetici (RR 2,37; 95%-BI 1,61 tot 3,47; p < 0,001).
Conclusie
Er lijkt geen verschil in therapiefalen tussen diabetici en niet-diabetici bij een eerste
corticosteroïdinjectie bij een triggervinger. Bij herhaling van de injectie binnen 3 maanden is de
kans op succes significant lager, met name bij insulineafhankelijke diabetici.
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Detail nr. 53 Niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling

Niet-medicamenteuze en medicamenteuze behandeling
In 1 systematisch literatuuronderzoek zijn geen onderzoeken van hoge kwaliteit gevonden naar
conservatieve behandelmethoden van Dupuytren die ook beschikbaar zijn in de eerste lijn. 141
Een ander systematisch literatuuronderzoek naar conservatieve therapie bij vroege Dupuytren
(contracturen < 30°) includeerde onderzoeken van lagere kwaliteit en vond 11 vooral (zeer)
oude onderzoeken naar medicamenteuze therapie en 5 onderzoeken naar fysiotherapie. 165 De
zeer lage kwaliteit van bewijs, kleine patiëntenaantallen en heterogeniteit van de onderzoeken
met betrekking tot patiënten, interventies en uitkomstmaten maken uitspraken over de
effectiviteit onmogelijk.
Conclusie
Er is geen bewijs van voldoende kwaliteit voor orale medicatie, injectietherapie of fysiotherapie
om een aanbeveling te doen voor toepassing ervan in de eerste lijn.
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Detail nr. 54 Spalkbehandeling of corticosteroïdinjectie

Niet-operatieve behandeling
Er zijn 2 recente systematische literatuuronderzoeken verschenen over de effectiviteit van
conservatieve behandelingen en corticosteroïdinjecties bij De Quervain. 141 166
Een recent literatuuronderzoek includeerde een cochranereview (van 1 klein onderzoek) en 15
andere individuele RCT’s betreffende de effectiviteit van corticosteroïdinjecties, acupunctuur en
spalkbehandeling. 141 Er werden geen onderzoeken gevonden over andere conservatieve
interventies. De kwaliteit van de individuele onderzoeken was doorgaans laag door de
verschillen in interventies, controlegroepen en uitkomstmaten en follow-upduur. Hierdoor
waren de resultaten van de onderzoeken niet samen te voegen. Ook rapporteerden veel
onderzoeken niet de duur van de klachten. Chroniciteit van de klachten, complicaties en
recidiefpercentages werden doorgaans niet gerapporteerd.
Het ander recent literatuuronderzoek includeerde 6 onderzoeken (334 patiënten) en vergeleek
corticosteroïdinjecties met een (nacht)spalkbehandeling en een gecombineerde
injectie/spalkbehandeling. 166 Ook hier was de kwaliteit van bewijs zeer laag.
Er lijkt geen verschil te zijn in effectiviteit tussen een corticosteroïdinjectie en een
spalkbehandeling (3 onderzoeken).
Een gecombineerde behandeling lijkt een hoger succespercentage te hebben dan een
spalkbehandeling alleen (RR 0,53; 95%-BI 0,35 tot 0,80, p < 0,001; 2 onderzoeken) of
corticosteroïdinjecties alleen (RR 0,76; 95%-BI 0,64 tot 0,89; p < 0,001; 2 onderzoeken). Het
verschil in pijn was wel statistisch, niet klinisch relevant verschillend.
Conclusie
Door gebrek aan bewijs is het onzeker of spalkbehandeling dan wel corticosteroïdinjecties
effectief zijn bij tendovaginitis van De Quervain. Mogelijk geeft een gecombineerde behandeling
een grotere kans op succes.
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Detail nr. 55 Praktische aanwijzingen

Praktische aanwijzingen bij de malletspalk
Klachten bij een malletspalk komen vaak voor. 167 Adequate aanmeting, goede adviezen en
controle van de huid (en de therapietrouw) zijn daarom belangrijk. Er zijn diverse materialen
beschikbaar. Geperforeerde thermoplastische spalken worden beter verdragen en geven minder
huidcomplicaties dan aluminium spalken en voorgevormde plastic spalken (stackspalken). 167 80
Er is geen verschil in effectiviteit.
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