
 

   



 

 

 
Wat is Carpaal Tunnel Syndroom (CTS) 
 
Het Carpaal Tunnel Syndroom - ook wel carpale tunnelsyndroom of afgekort CTS - is een 
beknelling van de middelste handzenuw vlak boven het polsgewricht. Deze zenuw (de 
nervus medianus) – die loopt van de onderarm naar de handen – kan bekneld raken in de 
carpaal tunnel; de ‘buis’ in je pols waar alle pezen en de mediane handzenuw doorheen 
lopen. Meestal is de beknelling het gevolg van een zwelling, dit kan worden veroorzaakt 
door overbelasting van de hand, polsletsel, of wanneer het lichaam vocht vasthoudt, 
bijvoorbeeld als gevolg van zwangerschap of ziekte. In ongeveer 60% van de gevallen 
komt het carpaaltunnel syndroom aan beide handen voor 
 

Wat voor impact heeft CTS op jouw leven? 
 
De klachten die samenhangen met CTS 
kunnen veel impact hebben op iemands leven. 
Een zeer grote groep ondervindt 
slaapproblemen, omdat juist ’s nachts de 
klachten in de vorm van tintelingen en 
gevoelsstoornissen in de handregio op komen 
spelen. 
Daarnaast ervaren veel mensen problemen in 
hun werk, zoals bij pc-werkzaamheden, maar 
ook bij beroepen waarbij sprake is van veel 
repeterende bewegingen. Denk hierbij aan: 
kappers, schoonmakers, pedicures, maar ook diverse zorg-beroepen enzovoort. 
 
 
Waarom moet je CTS behandelen? 
 
Het risico van te lang doorlopen met CTS-klachten is dat de klachten hierdoor 
onomkeerbaar worden. Op de langere termijn kan de beknelde zenuw beschadigd raken 
en dit moet natuurlijk voorkomen worden. 
Bij Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland, bent u aan het juiste adres om op een 
effectieve en pijnloze manier van uw CTS-klachten af te komen. 
 
 
Waarom zelf geen oefeningen doen bij Carpaaltunnelsyndroom (CTS)? 
 
Regelmatig krijgen wij bij Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland de vraag van patiënten, 
of het verstandig is om zelf oefeningen te doen bij CTS. 
 
Het antwoord is simpelweg : ”nee”. 
 
Dit heeft met meerdere zaken te maken. Allereerst moet bij CTS voorkomen worden dat er 
veel repeterende bewegingen plaats vinden. Daarnaast wordt het afgeraden om (forse) 



 

 

krachtsinspanningen te leveren. Bovendien is het sterk aan te bevelen, om de polsen 
zoveel mogelijk in een gestrekte positie te houden, dus zonder knik erin! 
 
Soms worden oefeningen aanbevolen, zoals knijpen in een balletje. Hiermee worden dus 
automatisch repeterende bewegingen in gang gezet en er wordt een krachtsinspanning 
geleverd. Iets wat dus tegen het advies van Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland ingaat. 
Oefeningen waarbij de handen tegen 
elkaar aan geplaatst worden (een 
zogenaamde bidhouding) en dan 
met gebogen polsen, zorgt voor 
toename van de druk in de 
carpaletunnel en daardoor voor 
toename van de klachten. 
Deze oefening én de variant waarbij 
de handruggen tegen elkaar 
geplaatst worden -eveneens met 
gebogen polsen- worden door ons 
sterk afgeraden. 
Het is namelijk ook een provocatie-
test om de klachten op te wekken en 
dat zegt eigenlijk al genoeg.  
 
De alternatieve oplossing waar men zelf mee aan de gang kan gaan is zoals reeds gezegd 
erop letten dat de polsen zoveel mogelijk in de gestrekte positie (neutrale stand) gehouden 
worden.  
Vooral bij pc-werkzaamheden, maar ook bij fietsen, autorijden en telefoongebruik is dit iets 
waar extra aandacht aan gegeven kan worden. Bij Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland 
krijgt u een heldere uitleg hierover! 
 
 
Welke behandelingen werken wel? 
 

Effectiever dan operatie en minder risico 

De behandeling met het Phystrac-tractieapparaat door een fysiotherapeut is - 
wetenschappelijk bewezen – effectiever dan een operatie aan de pols. Vaak zijn slechts 
tien tot twaalf behandelingen voldoende om de klachten volledig op te heffen. Bovendien 
is (en blijft) na twaalf tot dertien behandelingen meer dan 80% van de patiënten van zijn of 
haar klachten af. Deze percentages gelden ook voor mensen die eerder zonder succes 
zijn geopereerd. 
 

Behandeling CTS met het Phystrac-tractieapparaat 

Bij behandeling van CTS-klachten met het Phystrac tractie-apparaat, worden de onderarm 
en elleboog met fixatie-banden op de plaats gehouden. Daarnaast is er een band om de 
pols die is bevestigd aan een gewicht mechanisme. Er ontstaat – uiteraard heel gedoseerd 



 

 

– trekkracht (tractie) aan de pols en onderarm, waardoor banden en spieren kunnen 
ontspannen en de beknelde zenuw in de carpaal tunnel (de nervus medianus) ruimte 
krijgt. Dit zorgt ervoor dat 
de klachten afnemen. 

De behandelingen duren 
ongeveer 10-15 minuten 
(per arm) en bestaan uit 
ongeveer 30 tracties (met 
de arm en pols in een 
aantal verschillende 
posities). Vaak nemen de 
symptomen al af na een 
paar behandelingen; 
gemiddeld zijn er 12-13 
sessies nodig voor 
volledige genezing. 
 

 

 
Wat is de volgende stap die jij nu moet doen 
 

De behandeling van het carpale tunnelsyndroom met het Phystrac-tractieapparaat is dus 
zeer effectief en brengt veel minder risico’s met zich mee dan een operatie. Een operatie 
leidt namelijk in circa 40%  van de gevallen niet of nauwelijks tot verbetering en er is een 
reëel risico dat de functie van de hand niet volledig meer terugkomt. 

Bovendien is een nadeel van de operatie dat u 4 tot 6 weken uitgeschakeld bent en 
bijvoorbeeld niet kunt werken. Aangezien veel patiënten aan beide kanten (links en rechts) 
CTS-klachten hebben - en er nooit twee kanten tegelijk geopereerd worden - kan dit dus 
oplopen tot een periode van enkele maanden. De behandeling met het Phystrac-
tractieapparaat kost u dus een stuk minder tijd en u bent niet uitgeschakeld op 
bijvoorbeeld werk-vlak! 

De behandelingen bij het Carpaal Tunnel Centrum Zuid-Holland in Pijnacker worden door 
zorgverzekeraars – net als reguliere fysiotherapie behandelingen – soms zelfs volledig 
vergoed. 

Een afspraak maken of heeft u nog vragen? Bel ons op 015-3030259 of kijk op onze 
informatieve website: www.carpaaltunnelcentrum.nl 
 


