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Het carpale-tunnelsyndroom (CTS) wordt veroorzaakt
door beknelling van de N. medianus bij de pols. In
Nederland is de prevalentie van elektrofysiologisch be-
vestigd CTS 0,6% bij mannen en 9,2% bij vrouwen.1

Onlangs werd de literatuur betreffende de behande-
lingsmogelijkheden voor CTS kritisch geëvalueerd. Er
bleek weinig bewijs te zijn voor de (in)effectiviteit van
de meeste conservatieve behandelingen.2 Van de ver-
schillende operatietechnieken leek de klassieke (open)
operatie nog steeds de aangewezen methode.3 Slechts in
1 trial, van lage methodologische kwaliteit, vergeleek
men een conservatieve behandeling (spalk) met opera-
tie.4 Na 1 jaar waren de 10 geopereerde patiënten geheel
verbeterd, terwijl slechts 2 van de 10 spalkpatiënten tij-
delijk verbetering hadden ondervonden.

Door het beperkte wetenschappelijke bewijs was er
geen consensus over de optimale behandelstrategie. Uit
een enquête onder Nederlandse neurologen bleek dat
39% een ‘gemiddelde’ CTS-patiënt direct naar de chi-
rurg verwees, 40% in eerste instantie conservatieve the-
rapie toepaste (voornamelijk spalkbehandeling) en 21%
beide strategieën even vaak toepaste.5 Daarom besloten
wij een gerandomiseerd klinisch onderzoek uit te voeren
ter vergelijking van de effecten van spalkbehandeling en
operatie bij CTS.

patiënten en methode
Een uitvoerige beschrijving van de opzet van het on-
derzoek is elders gepubliceerd.6 De deelnemende zie-
kenhuizen waren: BovenIJ Ziekenhuis (Amsterdam),
Bronovo Ziekenhuis (Den Haag), Flevoziekenhuis
(Almere), Hofpoort Ziekenhuis (Woerden), Lorentz
Ziekenhuis (Zeist), Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
(Amsterdam), Rode Kruis Ziekenhuis (Beverwijk),

Spaarne Ziekenhuis (Haarlem), Sint Lucas Andreas
Ziekenhuis (Amsterdam), Waterland Ziekenhuis (Pur-
merend), Westfries Gasthuis (Hoorn), Ziekenhuis Am-
stelveen, en Ziekenhuis Hilversum. De medisch-ethi-
sche commissies van deze 13 ziekenhuizen hadden toe-
stemming gegeven voor het onderzoek.

In aanmerking voor deelname kwamen patiënten van
18 jaar en ouder die naar een neuroloog waren ver-
wezen en klinisch en neurofysiologisch bevestigd idio-
pathisch CTS hadden dat niet eerder behandeld was met
een spalk of operatie. Zij kregen mondelinge en schrif-
telijke informatie over het onderzoek. Patiënten die toe-
stemming gaven, werden doorgestuurd naar één van
de fysiotherapeuten-onderzoeksassistenten die verant-
woordelijk waren voor de definitieve selectie van de pa-
tiënt. Daarna werd de voormeting uitgevoerd door één
van deze fysiotherapeuten en kregen de patiënten de
eerste vragenlijst.

Patiënten kregen door randomisatie spalkbehande-
ling of operatie toegewezen. Indien de patiënt beider-
zijds klachten had, werd de hand met de meeste klach-
ten behandeld. De toewijzing van de behandeling werd
uitgevoerd door een administratief onderzoeksassistent,
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samenvatting
Doel. Vergelijken van de effecten van spalkbehandeling en
operatie bij patiënten met het carpale-tunnelsyndroom (CTS).

Opzet. Gerandomiseerd.
Methode. In 13 ziekenhuizen rekruteerden neurologen pa-

tiënten met klinisch en elektrofysiologisch bevestigd idiopa-
thisch CTS. 176 patiënten werden geïncludeerd en door rando-
misatie toegewezen aan spalkbehandeling (n = 89) of een open
operatie (n = 87). De primaire uitkomstmaten waren: ervaren
herstel, wakker worden door de klachten, ernst van de klach-
ten. Uitkomstmetingen werden uitgevoerd tot 18 maanden na
randomisatie. Analyse was volgens ‘intention to treat’.

Resultaten. In de operatiegroep waren 21 mannen en 66
vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 49 jaar (SD: 11), en
in de spalkgroep 12 mannen en 77 vrouwen, met een gemid-
delde leeftijd van 49 jaar (SD: 12). Na 3, 6, 12 en 18 maanden
was operatieve behandeling effectiever dan spalkbehandeling
op alle uitkomstmaten. Na 3 maanden was er ‘ervaren herstel’
bij 79% (62/78) van de patiënten in de operatiegroep en 53%
(46/86) in de spalkgroep (verschil: 26%; 95%-BI: 12-40). Na 18
maanden was dat 90% (61/68) en 75% (59/79) (verschil: 15%;
95%-BI: 3-27). Echter, na 18 maanden waren 32/79 (41%) van
de spalkpatiënten alsnog geopereerd.

Conclusie. Operatie had betere klinische effecten dan spalk-
behandeling bij patiënten met CTS.



via het openen van de eerstvolgende envelop.7 De
aselecte volgorde van deze enveloppen was met een
‘random number generator’ geprepareerd door de on-
derzoeker die niet betrokken was bij de selectie van
patiënten. Voor elk ziekenhuis werd een aparte rando-
misatielijst opgesteld. Binnen ieder ziekenhuis werd
een vrijwel gelijke verdeling van patiënten over de twee
behandelgroepen gegarandeerd door toepassing van
gepermuteerde blokken van 4 patiënten.8

Patiënten toegewezen aan spalkbehandeling werden
verwezen naar een gipsverbandmeester, ergotherapeut
of thuiszorgwinkel voor het aanmeten van een polsspalk
van het merk Tricodur (Beiersdorf NV, Almere) of
gemaakt van ‘soft cast’ (3M Nederland BV, Zoeter-
woude). De pols werd hierbij in de neutrale stand geïm-
mobiliseerd.9 De spalk moest tenminste 6 weken ’s
nachts gedragen worden. Bij ernstige klachten konden
pijnstillers worden voorgeschreven. Na 6 weken kon bij
onvoldoende herstel besloten worden tot voortzetting
van de spalkbehandeling of tot verwijzing voor een an-
dere behandeling (bijvoorbeeld operatie).

Patiënten toegewezen aan operatie werden verwezen
naar een algemeen, plastisch, orthopedisch of neurochi-
rurg. Bij ernstige klachten konden ter overbrugging van
de wachttijd tot operatie pijnstillers worden voorge-
schreven. Bij de poliklinisch uitgevoerde operatie werd
een longitudinale incisie in de huid gemaakt en het re-
tinaculum flexorum gekliefd. De hechtingen werden na
ongeveer 2 weken verwijderd.

Uitkomstmetingen vonden 3, 6 en 12 maanden na
randomisatie plaats in het ziekenhuis. Door een pleister
op de pols van alle patiënten te plakken, om zo een mo-
gelijk operatielitteken te verbergen, werd geprobeerd de
fysiotherapeuten-onderzoeksassistenten blind te hou-
den voor de behandeling die de patiënten ontvingen. In
de tussenliggende maanden (na 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 en
11 maanden) en 18 maanden na randomisatie kregen de
patiënten een vragenlijst thuisgestuurd.

De primaire uitkomstmaten waren: (a) de door de pa-
tiënt ervaren vermindering van de klachten, gescoord op
een 6-puntsschaal (van ‘volledig hersteld’ tot ‘veel slech-
ter’). Op basis hiervan werden herstelpercentages bere-
kend, waarbij ‘volledig hersteld’ en ‘veel verbeterd’ als
herstel werden beschouwd;10 (b) het aantal nachten dat
de patiënt in de afgelopen week wakker was geworden
door de klachten; (c) de ernst van de belangrijkste klacht
van de patiënt en van pijn, tintelingen en een doof ge-
voel ’s nachts en overdag, door de patiënt gescoord
op een 11-puntsschaal (0 = geen last tot 10 = zeer veel
last).10 Daarnaast werd een aantal secundaire uitkomst-
maten meegenomen (klachtenscore en functionele-han-
dicapscore,11 oordeel van de fysiotherapeuten-onder-
zoeksassistenten over de ernst van de klachten,10 resul-
taten van het zenuwgeleidingsonderzoek). Tevens werd
de patiënten gevraagd bijwerkingen te noteren.

De gegevens van de follow-upmetingen 1 maand en 3,
6, 12 en 18 maanden na randomisatie werden geanaly-
seerd. Verschillen in herstelpercentages tussen de groe-
pen werden berekend, inclusief 95%-betrouwbaarheids-
intervallen. Voor continue uitkomstmaten werden voor

elke patiënt de veranderingen in de scores ten opzichte
van de voormeting berekend en vervolgens werd de ge-
middelde verandering per groep berekend. Daarna werd
een berekening gemaakt van de verschillen in de gemid-
delde veranderingen tussen de groepen, inclusief 95%-
betrouwbaarheidsintervallen. De hoofdanalyse werd uit-
gevoerd volgens het ‘intention to treat’-principe, waar-
bij de gegevens van de patiënten werden geanalyseerd in
de groep waaraan zij bij randomisatie waren toegewe-
zen.12 In een aanvullende analyse werden de spalkpa-
tiënten die later alsnog geopereerd werden, vergeleken
met de spalkpatiënten die geen operatie hadden onder-
gaan. De gegevens van de patiënten die uitvielen uit het
onderzoek, werden meegenomen tot het moment van
uitval.

resultaten
In de periode 1 oktober 1998-31 maart 2000 werden 176
patiënten geïncludeerd in het onderzoek: in de opera-
tiegroep 21 mannen en 66 vrouwen, met een gemiddel-
de leeftijd van 49 jaar (SD: 11), en in de spalkgroep 12
mannen en 77 vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van
49 jaar (SD: 12). Er hadden 147 patiënten de follow-up-
meting 18 maanden na randomisatie voltooid (84%). De
redenen van uitval staan in de figuur. De beide groepen
waren preoperatief vrijwel vergelijkbaar (data niet ge-
presenteerd). Kleine verschillen wat betreft geslacht,
duur van de klachten en behandelvoorkeur waren van
geringe invloed op de uitkomsten.

Van de 89 patiënten aan wie spalkbehandeling was
toegewezen, ontvingen 28 een spalk gemaakt van soft
cast en 61 een Tricodur-spalk. 13 patiënten waren niet
behandeld volgens protocol: 2 ontvingen additionele
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Stroomdiagram met de aantallen patiënten in het onderzoek
waarin effecten werden vergeleken van spalkbehandeling
en operatie bij patiënten met het carpale-tunnelsyndroom.
(*) Redenen voor uitval uit het onderzoek (n = 10): tijdgebrek
(n = 3); privé-aangelegenheden (n = 1); ontevreden met be-
handelingsresultaat (n = 1); niet in staat het ziekenhuis te be-
zoeken na 12 maanden (n = 1); laatste vragenlijst niet terugge-
stuurd (n = 4). (†) Redenen voor uitval uit het onderzoek (n =
19): wilde geen operatie (n = 8); privé-aangelegenheden (n =
2); tijdgebrek (n = 1); overleden aan kanker (n = 1); niet in staat
het ziekenhuis te bezoeken na 12 maanden (n = 2); laatste vra-
genlijst niet teruggestuurd (n = 5).

gerandomiseerd na informed
consent (n = 176)

toegewezen aan spalkbehandeling
(n = 89)

interventie niet ontvangen volgens
protocol (n = 13)

toegewezen aan operatie (n = 87)
interventie niet ontvangen volgens

protocol (n = 14)

follow-up en analyse:
01 maand (n = 88)
03 maanden (n = 86)
06 maanden (n = 84)
12 maanden (n = 83)
18 maanden (n = 79)*

follow-up en analyse:
01 maand (n = 80)
03 maanden (n = 78)
06 maanden (n = 77)
12 maanden (n = 73)
18 maanden (n = 68)†



therapie en 11 droegen de spalk niet iedere nacht gedu-
rende 6 weken. 74 patiënten continueerden hun spalk-
behandeling. Verder ontvingen 52 patiënten één of meer
aanvullende behandelingen na 6 weken, met name pijn-
stillers en/of operatie. Na 3 maanden had 7% (6/86) van
de spalkpatiënten een operatie ondergaan, na 6 maan-
den 31% (26/84), na 12 maanden 39% (32/83) en na
18 maanden 41% (32/79).

Van de 87 patiënten aan wie een operatie toegewezen
was, ondergingen 73 daadwerkelijk deze behandeling.
Na 1 maand was 36% (29/80) geopereerd, na 3 maanden
79% (62/78), na 6 maanden 92% (71/77), na 12 maanden
92% (67/73) en na 18 maanden 93% (63/68). Van de 14
patiënten die geen operatie hadden ondergaan, hadden
9 geen behandeling gehad en 5 een andere behandeling.
26 patiënten ontvingen na de operatie één of meer aan-
vullende behandelingen, met name pijnstillers vanwege
de pijn veroorzaakt door de operatie.

In de tabel worden de resultaten van de intention-to-
treatanalyse gepresenteerd. Na 1 maand was het aantal
herstelde patiënten in de spalkgroep groter dan in de
operatiegroep, maar na 3, 6, 12 en 18 maanden was dit
omgekeerd. Voor de andere primaire uitkomstmaten
gold dat na 1 maand de verschillen voornamelijk in het
voordeel van de spalkbehandeling waren. Echter, na 3,
6, 12 en 18 maanden bleek de operatie effectiever dan de
spalkbehandeling. Scores voor pijn en doof gevoel kwa-
men overeen met die voor tintelingen. Ook wat betreft
de secundaire uitkomstmaten vertoonde de operatie-
groep meer verbetering dan de spalkgroep (data niet
gepresenteerd).

Van de patiënten in de spalkgroep die alsnog werden
geopereerd, was na 18 maanden het herstelpercentage
94 (30/32), vergeleken met 62 (29/47) in de groep zonder
deze extra behandeling.

Hoewel veel patiënten bijwerkingen rapporteerden,
namelijk 58/87 (67%) in de operatiegroep en 46/89
(52%) in de spalkgroep, waren deze vrijwel altijd licht
(pijnlijk litteken, stijfheid van pols of vingers, huidirrita-
tie, bloeduitstorting). Bij 1 patiënt in de operatiegroep
ontwikkelde zich echter sympathische reflexdystrofie.

beschouwing
De resultaten van de intention-to-treatanalysen lieten
zien dat na 3, 6, 12 en 18 maanden operatie effectiever
was dan spalkbehandeling. De verschillen werden klei-
ner na 12 maanden, waarschijnlijk doordat veel patiën-
ten in de spalkgroep alsnog geopereerd werden. Na 1
maand was de spalkbehandeling het effectiefst, vermoe-
delijk doordat patiënten in de spalkgroep direct met hun
behandeling begonnen, terwijl operatiepatiënten een
tijd op hun behandeling moesten wachten (mediaan: 
35 dagen; interkwartielbereik: 20-55). Het moment van
randomisatie werd gekozen als referentiepunt om het
tijdstip van de uitkomstmetingen te bepalen, omdat het
betrekken van de wachttijd tot operatie in het onder-
zoek de klinische praktijk weergeeft.

De resultaten van dit onderzoek zijn toepasbaar voor
de meeste patiënten met klinisch en neurofysiologisch
bevestigd idiopathisch CTS. Echter, de patiënten met

de lichtste en de ernstigste vorm van CTS zullen waar-
schijnlijk niet geïncludeerd zijn, omdat de arts of de
patiënt een duidelijke voorkeur had voor spalkbehan-
deling respectievelijk operatie. Dit onderzoek was ech-
ter bedoeld voor de meerderheid van de patiënten bij
wie de keuze van de behandeling niet zo duidelijk is.

Er zijn met name subjectieve, door de patiënt gerap-
porteerde uitkomstmaten gebruikt, omdat het perspec-
tief van de patiënt als het belangrijkste wordt be-
schouwd. Blinderen van de patiënten was echter niet
mogelijk, waardoor de resultaten vertekend kunnen
zijn, omdat patiënten de neiging hebben grotere effecten
te rapporteren wanneer ze de behandeling van hun
voorkeur ontvangen.13 Subgroepanalysen wezen echter
uit dat de behandeleffecten niet samenhingen met
behandelvoorkeur (data niet gepresenteerd). Het blin-
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Effecten van operatie of spalkbehandeling bij patiënten met het carpa-
le-tunnelsyndroom: herstel en verbeteringen* 1, 3, 6, 12 en 18 maanden
na randomisatie, ten opzichte van de voormeting, zoals aangegeven
door de patiënten (‘intention to treat’-analysen)

uitkomstmaat† operatie spalk- verschil;
(n = 87) behandeling 95%-BI

(n = 89)

herstel‡ in % (aantallen patiënten)
1 maand 29 (23/80) 42 (37/88) –13; –28-1
3 maanden 79 (62/78) 53 (46/86) 26; 12-40
6 maanden 94 (72/77) 68 (57/84) 26; 14-37

12 maanden 92 (67/73) 72 (60/83) 20; 8-31
18 maanden 90 (61/68) 75 (59/79) 15; 3-27

verbetering in gemiddelde aantal nachten per week wakker
door klachten (SD)

1 maand 0,8 (3,2) 2,0 (3,0) –1,3; –2,2-–0,3
3 maanden 2,6 (3,5) 2,2 (3,1) 0,4; –0,7-1,4
6 maanden 3,6 (2,8) 2,6 (3,1) 1,0; 0,1-2,0

12 maanden 3,6 (2,9) 2,9 (3,0) 0,7; –0,2-1,7
18 maanden 3,6 (2,9) 3,2 (3,1) 0,4; –0,6-1,4

verbetering in gemiddelde ernst van de belangrijkste klacht (SD)
1 maand 1,6 (2,9) 2,1 (2,2) –0,5; –1,3-0,3
3 maanden 5,1 (3,3) 3,2 (2,7) 1,9; 1,0-2,8
6 maanden 6,6 (2,4) 4,4 (3,2) 2,2; 1,4-3,1

12 maanden 6,4 (2,7) 5,1 (3,1) 1,3; 0,4-2,2
18 maanden 6,2 (2,8) 5,0 (3,3) 1,3; 0,2-2,3

verbetering in gemiddelde score voor tintelingen (SD)
overdag

1 maand 1,5 (3,0) 1,4 (2,1) 0,2; –0,6-1,0
3 maanden 4,8 (3,2) 2,2 (3,2) 2,6; 1,6-3,6
6 maanden 5,5 (2,9) 3,7 (3,2) 1,8; 0,8-2,8

12 maanden 5,5 (2,9) 4,0 (3,4) 1,5; 0,5-2,5
18 maanden 5,3 (3,0) 4,0 (3,6) 1,4; 0,3-2,5

’s nachts
1 maand 1,3 (3,1) 2,5 (3,0) –1,2; –2,1-–0,2
3 maanden 4,6 (3,8) 3,5 (3,3) 1,1; 0,0-2,2
6 maanden 5,4 (3,5) 4,1 (3,7) 1,3; 0,2-2,4

12 maanden 5,2 (3,6) 4,5 (3,4) 0,7; –0,4-1,8
18 maanden 5,0 (3,6) 4,4 (3,6) 0,6; –0,6-1,7

*De scores in de tabel geven veranderingen aan, waarbij een hogere
score een grotere verbetering betekent, dus een effectievere behande-
ling.

†De aantallen patiënten zijn hetzelfde voor alle getoonde uitkomst-
maten.

‡Volledig hersteld of veel verbeterd.
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deren van de fysiotherapeuten-onderzoeksassistenten
bleek vaak niet succesvol.

Van tevoren was herstel gedefinieerd als ‘volledig
hersteld’ of ‘veel verbeterd’. Tijdens het analyseren
werd echter duidelijk dat de meeste successen in de ope-
ratiegroep in de ‘volledig hersteld’-categorie zaten en in
de spalkgroep in de ‘veel verbeterd’-categorie. Indien
succes uitsluitend gedefinieerd zou zijn als ‘volledig
hersteld’, zouden de verschillen tussen de groepen nog
groter zijn.

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning:
Fonds Ontwikkelingsgeneeskunde van het College voor zorg-
verzekeringen en Stichting Anna-fonds.

abstract
Greater clinical effects on carpal tunnel syndrome with surgery
than with splinting; results of a randomised clinical trial

Objective. To compare the results of splinting and surgery in
patients with carpal tunnel syndrome (CTS). 

Design. Randomised.
Method. Patients with clinically and electrophysiologically

confirmed idiopathic CTS were recruited by neurologists in
13 hospitals in the Netherlands. One hundred and seventy-six
patients were included in the trial and were randomly allocat-
ed to either wrist splinting (n = 89) or open surgery (n = 87).
The primary outcome measures were: perceived improvement,
number of nights waking up due to symptoms, and severity of
symptoms. Outcomes were assessed up to 18 months after ran-
domisation. Intention-to-treat analyses were performed.

Results. In the surgery group there were 21 men and 66 wom-
en, with an average age of 49 years (SD: 11), and in the splint
group there were 12 men and 77 women with an average age of
49 (SD: 12). After 3, 6, 12 and 18 months, surgery was more ef-
fective than splinting on all outcome measures. Success rates,
based on perceived improvement, were 79% (62/78) for the
surgery group and 53% (46/86) for the splint group after 3
months (difference: 26%; 95% CI: 12-40), and 90% (61/68) and
75% (59/79), respectively, after 18 months (difference: 15%;
95% CI: 3-27). However, by that time 32/79 patients (41%) in
the splint group had also undergone surgery.

Conclusion. Surgery resulted in greater clinical effects com-
pared to splinting in patients with CTS.
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Aanvaard op 5 september 2002

Nette kwakzalverij
Een derde vorm van nette kwakzalverij, ten onzent nog geheel
onbekend, is de ‘gymnastiek-club’ met een ‘geneeskundige af-
deeling’. De ‘leden’, over wier toelating een commissie van bal-
lotage beslist, die twee geneeskundige leden telt, kunnen in de
geneeskundige afdeeling heul vinden door lichtbehandeling,
trillingsbehandeling, Nauheimer, Marienbader en Karlsbader
baden, enz.

Feitelijk heeft men hier dus met een ‘bus’ voor speciale be-
handeling te doen. De ballotage-commissie bestaat uit zeer be-
hoorlijke lieden, die door onnadenkende goedmoedigheid er
toe komen hun naam te leenen aan zeer onbehoorlijke praktij-
ken.

(Wetenschappelijke Mededeelingen. Ned Tijdschr Geneeskd
1902;46II:153.)

Pharmacopoea universalis
Wij zijn er. Dit is geen bericht, of althans slechts ten deele een
bericht voor U als collega, maar een bericht in hoofdzaak voor
het Tijdschrift, waarvan gij Redacteur-Gérant zijt en waarin
ik tweemaal (in 1881 en 1889) de eer had den toenmaligen
Redacteur een brief te adresseeren over de Pharmacopoea uni-
versalis of internationalis. Wij zijn er. Zooeven is de conventie
tusschen de officieele gedelegeerden van Oostenrijk-Honga-
rije, België, Bulgarije, Denemarken, Spanje, Vereenigde Sta-
ten van America, Frankrijk, Groot-Britanje (en Ierland), Italië,
Luxemburg, Noorwegen, Nederland, Rusland, Zweden en
Zwitserland omtrent de unificatie der formules van heroïsche
geneesmiddelen geteekend.

(Particuliere Correspondentie. Ned Tijdschr Geneeskd 1902;
46II:648.)
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