
 
 
 
 
Ziekte van Dupuytren 
Algemeen/ Inleiding  
Bij u is de ziekte van Dupuytren gediagnostiseerd en binnenkort wordt u daarvoor 
behandeld. Bij de ziekte van Dupuytren gaat het om een afwijking van het bindweefsel. In 
de handpalm en vingers bevindt zich bindweefsel. Dit bindweefsel kan, zonder duidelijke 
oorzaak, gaan verlittekenen. Meestal begint het met harde, soms pijnlijke knobbels in de 
handpalm. Van hieruit kunnen zich stugge bindweefselstrengen ontwikkelen naar uw vingers. 
Na verloop van tijd kunnen uw vingers hierdoor kromtrekken en lukt het niet meer om ze te 
strekken. Soms komen er knobbeltjes op de gewrichten. Meestal lukt het om na de operatie, 
waarbij deze strengen zo zorgvuldig mogelijk zullen worden verwijderd, uw vingers weer 
gewoon te strekken. In extreme gevallen als de vingers heel lang krom hebben gestaan, 
zitten ze soms zo vast dat ze niet meer helemaal recht komen te staan. 
 
Oorzaken 
Meestal is de oorzaak niet precies te achterhalen. De ziekte van Dupuytren ofwel ‘Morbus 
Dupuytren’ komt voor in families en soms ook in combinatie met suikerziekten of een 
verhoogd cholesterol. Helaas kan de afwijking terugkomen, ook nadat alle strengen onder de 
huid goed zijn verwijderd. Na het verwijderen van de strengen is oefentherapie belangrijk, 
om de gewrichten weer soepel te maken en om te voorkomen dat de strengen weer 
terugkomen. 
 

Behandeling  

U krijgt een band om de bovenarm om bloeding tijdens de operatie te vermijden. De harde 

bindweefsel strengen en knobbels worden via een zigzagsneetje in de huid van de handpalm 

en vinger(s) verwijderd. Er wordt gehecht met niet oplosbare hechtingen. Deze irriteren de 

huid zo min mogelijk en deze zullen het litteken minder hard maken dan wanneer er een 

oplosbare hechtingen gebruikt wordt. De gemiddelde duur van deze ingreep is 30 minuten. 

 

 

 

 

Carpaal tunnel syndroom 
Wat is het carpale tunnelsyndroom? 
In de pols bevindt zich een tunnel. Door deze tunnel lopen de buigpezen en een grote zenuw 
van de onderarm naar de vingers. Deze zenuw kan klem komen te zitten in de tunnel, 
waardoor het carpale tunnelsyndroom ontstaat. Dit carpale tunnelsyndroom veroorzaakt pijn, 
een ‘doof’ gevoel, (nachtelijke) tintelingen en/of krachtsverlies van de hand. Hierdoor 
kunnen nauwkeurige handelingen, zoals knoopjes dichtmaken, niet goed worden uitgevoerd. 
In ernstige gevallen verdwijnt het gevoel in de hand door een onomkeerbare beschadiging 
van de zenuw. Ook kunnen de spieren op de plaats waar de handpalm overgaat in de duim, 
sterk verdund zijn waardoor de kracht en functie van de duim sterk verminderen. Het 
carpale tunnelsyndroom kan aan beide handen voorkomen. 
 



Oorzaken 
Vaak is de oorzaak een zwelling van één van de peesomhulsels in de pols. Daarnaast kan 
intensief gebruik van de hand de druk in de tunnel verhogen. Soms kan ook het vasthouden 
van vocht tijdens de zwangerschap, een oorzaak zijn. Ook ziekten zoals reuma, suikerziekte 
en een langzaam werkende schildklier kunnen deze aandoening veroorzaken. 
 

Behandeling  

De operatie wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. U krijgt een strakke band om uw 

arm om bloeding tijdens de operatie te vermijden. Er wordt via een snee in de huid van de 

handpalm de tunnel over de gehele lengte geopend. Hierdoor verdwijnt de druk op de 

zenuw. Zo kan de zenuw herstellen. De duur van de gewone operatie is ongeveer 20 

minuten.  

 

 

 

Triggerfinger 

Algemeen / Inleiding 
De triggerfinger, ook wel tenosynovitis stenosans of hokkende vinger genoemd, is een 
aandoening waarbij de vinger met moeite gestrekt kan worden en dan met een schok(je) 
recht komt. Soms zit er een pijnlijke verdikking in de handpalm of aan de duimbasis. Bij een 
triggerfinger is sprake van een zwelling door een ontsteking in een van de buigpezen van de 
vingers. 
Een triggerfinger komt vooral voor in de leeftijdscategorie van 45 tot 65 jaar en wordt vaker 
gezien bij vrouwen. De meest aangedane vingers zijn de ringvinger, de duim en de 
middelvinger. De wijsvinger en de pink zijn minder vaak aangedaan. Een triggerfinger komt 
verder vaak voor bij patiënten die ook bekend zijn met het carpaletunnelsyndroom. 
 

Behandeling 

Triggerfinger kan op diverse manieren worden behandeld, bijvoorbeeld met een injectie. 
Helpt een injectie niet of onvoldoende, dan kan het bandje van de peesschede operatief 
doorgesneden worden. Deze ingreep is slechts in 30 procent van de gevallen nodig. Als u 
diabetes heeft, is de kans op genezing minder groot na een injectie. Daarom kan in sommige 
gevallen eerder voor een operatie gekozen worden. 
 

 
 
Ganglion Excisie  
 
 
Algemeen / Inleiding 
 
Een ganglion is een uitstulping van peesschede of gewrichtskapsel met daarin synovium  
(lichaamseigen vloeistof) in bvb de handpalm, pols of vingers. 
Deze uitstulping wordt waargenomen als een glad bolletje dat varieert in omvang.  
Het beweegt mee met buigen en strekken. Soms geeft het ganglion pijnklachten en/of 
krachtverlies. 
Meestal ontstaat dit door overbelasting. Dit kan weer eerder ontstaan bij artrose of artritis.  
Maar dat laatste hoeft er niet per definitie aan ten grondslag te liggen.  



 
Behandeling 
Een ganglion wordt behandeld door een excisie.  
Dat wil zeggen dat wij onder lokale verdoving het ganglion verwijderen. 
U zult huidhechtingen krijgen welke na 14 dagen worden verwijderd in de Parkwegkliniek. 
 
 
 
 
 


