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Nederlandse samenvatting
Het carpale-tunnelsyndroom (CTS) wordt veroorzaakt door compressie van de 
nervus medianus in de carpale tunnel. Het CTS wordt gekenmerkt door pijn 
of tintelingen in het verzorgingsgebied van de nervus medianus; dit betreft de 
eerste drie vingers en de radiaire zijde van de vierde vinger. Het CTS  is de meest 
voorkomende entrapmentneuropathie met een prevalentie in de algemene 
populatie in Nederland bij vrouwen van ruim 9% en bij mannen 0.6%. De diagnose 
kan doorgaans klinisch betrouwbaar worden gesteld op basis van anamnese en 
neurologisch onderzoek. Wanneer operatieve behandeling wordt overwogen, 
wordt een objectieve bevestiging van de klinische diagnose aanbevolen. 
Hiervoor is het zenuwgeleidingsonderzoek het onderzoek van eerste keus, maar 
dit onderzoek wordt soms door patiënten als onprettig of zelfs pijnlijk ervaren. 
Een onderzoek dat dit nadeel niet heeft en de klinisch gestelde diagnose ook 
vaak kan bevestigen, is echografie van de nervus medianus. Zenuwechografie is 
niet pijnlijk en geeft bovendien morfologische informatie over de carpale tunnel 
en de nervus medianus. 

Het onderwerp van dit proefschrift betreft het zenuwgeleidingsonderzoek in zijn 
verschillende aspecten bij het CTS, alsmede de waarde van zenuwechografie 
bij het CTS. 

In het eerste deel van dit proefschrift worden de technische aspecten en de 
toepassing van het zenuwgeleidingsonderzoek beschreven bij patiënten met de 
klinisch gestelde diagnose CTS. In het tweede deel wordt nader ingegaan op de 
echografie en wordt geëxploreerd in welke specifieke situaties zenuwechografie 
bij de diagnostiek naar CTS zinvol kan zijn. 

In hoofdstuk 1 wordt een algemene inleiding over het CTS gegeven en worden 
de achtergronden van dit proefschrift beschreven. 

Deel 1: zenuwgeleidingsonderzoek

Het zenuwgeleidingsonderzoek kan een belangrijke bijdrage geven aan 
de diagnostiek van polyneuropathieën en mononeuropathieën zoals het 
CTS. Relevante uitkomsten hierbij zijn de amplituden van motorische en 
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sensibele samengestelde zenuwactiepotentialen alsmede latentietijden 
en geleidingssnelheden. Deze worden alle aanzienlijk beïnvloed door de 
temperatuur van (de omgeving van) de zenuw. Te lage geleidingssnelheden zijn 
vaak een elektrofysiologisch teken van zenuwdysfunctie. Een lage temperatuur 
veroorzaakt echter ook een lage geleidingssnelheid en kan dus aanleiding geven 
tot een foutieve diagnose. Om de kwaliteit van het onderzoek te optimaliseren is 
het dus noodzakelijk om te zorgen voor een optimale temperatuur bij de zenuw. 
Dit is het geval, wanneer de temperatuur van de huid boven de zenuw minimaal 
31°Celsius bedraagt. Hiervoor is het noodzakelijk om te koude ledematen 
voorafgaand aan het onderzoek op te warmen. Een effectieve methode hiervoor 
is om de koude ledematen gedurende 30 minuten in een warmwaterbad onder 
te dompelen. Dit is nagenoeg ondoenlijk bij patiënten, die slecht ter been zijn 
en bij patiënten op de Intensive Care en in deze situaties wordt opwarmen vaak 
achterwege gelaten. 

Wij onderzochten in hoofdstuk 2 of het opwarmen van koude ledematen 
met hot packs even effectief is als onderdompeling in warm water. De koude 
ledematen van 10 gezonde proefpersonen werden daartoe opgewarmd met 
behulp van de twee genoemde methoden. Bij de ene helft van de proefpersonen 
was de volgorde hot packs en vervolgens, na afkoelen, onderdompeling in warm 
water. Bij de andere helft van de proefpersonen was de volgorde omgekeerd. 
Motorisch en sensibel geleidingsonderzoek van de onderste en bovenste 
ledematen werd voorafgaand en na opwarmen met beide opwarmtechnieken 
verricht. De gemeten geleidingssnelheden waren na opwarmen aanmerkelijk 
en statistisch significant hoger dan vóór beide opwarm procedures, maar er 
was geen verschil in de zenuwgeleidingssnelheden aantoonbaar na toepassen 
van beide opwarmmethoden. De gemiddelde huidtemperaturen waren hoger na 
opwarmen met de hot packs dan na opwarmen door middel van warm water. De 
proefpersonen gaven de voorkeur aan opwarmen van de ledematen door middel 
van hot packs. Van belang is te vermelden dat de hot packs veilig, schoon en 
gemakkelijk zijn in het gebruik. Een bijzonder groot voordeel is ook dat, wanneer 
in één sessie meerdere ledematen moeten worden onderzocht, de kans op 
afkoeling kan worden voorkomen door de hot packs pas dan van de huid te 
verwijderen wanneer een bepaalde extremiteit wordt onderzocht. Omdat beide 
methoden even effectief blijken te zijn, concluderen wij dat de opwarmmethode 
met de hot packs de voorkeur verdient. Er zijn nu in feite geen rationele 
argumenten meer om af te zien van opwarmen van koude ledematen voorafgaand 
aan het elektrofysiologisch onderzoek. Het zenuwgeleidingsonderzoek, waarvan 
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de resultaten in dit proefschrift worden beschreven, werd dan ook verricht na 
opwarmen van de hand en onderarm met behulp van hot packs. 

Geleidingsvertraging van uitsluitend nervus medianusvezels in de carpale tunnel 
is een elektrodiagnostische bevinding die de klinische diagnose CTS bevestigt. 
Normaalwaarden voor geleidingssnelheden werden bepaald in een populatie 
klachtenvrije personen. Opvallend is de grote variatie in geleidingssnelheden in 
normale personen. Daarom is het beter om de geleidingssnelheid van de nervus 
medianus in een CTS-patiënt niet te vergelijken met de geleidingssnelheid van 
de normaalwaarde in een normale populatie, maar met de geleidingssnelheid 
van een normaal veronderstelde zenuw in dezelfde patiënt. Hiervoor kan gebruik 
worden gemaakt van de nervus ulnaris, nervus radialis of van een segment 
van de nervus medianus buiten het gebied van de carpale tunnel. Vaak wordt 
hiertoe de zenuwgeleidingssnelheid van de vezels van de nervus medianus in 
de pols vergeleken met die in de handpalm. De geleidingssnelheid van nervus 
medianusvezels in de handpalm blijken echter in CTS-patiënten nogal eens 
een vertraging te tonen die niet verklaard kan worden door meetfouten of door 
een te lage temperatuur. Onze hypothese was daarom dat, om de klinische 
diagnose CTS elektrofysiologisch te bevestigen, vergelijking van de sensibele 
geleidingssnelheid van de nervus medianus in de pols met die in de onderarm 
sensitiever is dan vergelijking met de geleidingssnelheid in de handpalm. 
In hoofdstuk 3 werd deze hypothese getoetst. In een prospectieve studie 
werden 157 patiënten met de klinische diagnose CTS geïncludeerd. 
Referentiewaarden werden verzameld in 47 gezonde, asymptomatische 
vrijwilligers. Alle CTS-patiënten werden in hetzelfde laboratorium en volgens 
hetzelfde onderzoeksprotocol onderzocht als de gezonde vrijwilligers. 
Antidroom sensibel zenuwgeleidingsonderzoek van de nervus medianus met 
afleiden van de samengestelde sensibele zenuwactiepotentiaal (sensory nerve 
action potential, SNAP) van de tweede en derde vinger werd verricht en de 
zenuwgeleidingssnelheid werd van de volgende drie segmenten berekend: de 
onderarm, de pols en de handpalm. Het verschil in de zenuwgeleidingssnelheid 
en de ratio van de zenuwgeleidingssnelheid tussen de verschillende segmenten 
werden berekend. De sensitiviteit van vergelijking van de zenuwgeleidingssnelheid 
van de nervus medianus in de onderarm met de pols was 79.6% en 82.8% 
voor respectievelijk de tweede en derde vinger, versus 65.6% (tweede vinger) 
en 65.0% (derde vinger) voor vergelijking van de zenuwgeleidingssnelheid in 
de handpalm met de pols. We concluderen dat de PALM-test een sensitieve 
en robuuste methode is ter bevestiging van de klinische diagnose CTS. Wij 
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bevelen daarom aan de sensibele geleidingssnelheid van de nervus medianus 
van de onderarm in plaats van de sensibele geleidingssnelheid van de palm te 
gebruiken als referentie. Omdat de sensitiviteit van de PALM-test via de derde 
vinger groter is dan via de tweede vinger, wordt gebruik van de eerstgenoemde 
aanbevolen. 

De zenuwgeleidingsafstanden in de hand zijn bij de beschreven testen, die 
toegepast worden ter bevestiging van de klinische diagnose CTS, relatief 
klein. Door de kleine afstand tussen de kathode en afleidelektrode kunnen 
stimulusartefacten het nauwkeurig bepalen van de latentietijden van de 
opgewekte responsen soms aanzienlijk bemoeilijken. Dit geldt vooral voor 
het bepalen van de latentietijd van het begin van de SNAP; de zogenoemde 
onsetlatentie. Als alternatief kan de pieklatentie worden gebruikt. 

In hoofdstuk 4 hebben we de diagnostische nauwkeurigheid van het sensibele 
geleidingsonderzoek voor zowel de onset- als de pieklatentie ter bevestiging 
van de klinische diagnose CTS vergeleken. Hiervoor werden 156 patiënten met 
de klinische diagnose CTS in een prospectieve studie geïncludeerd. Er werd 
gestandaardiseerd zenuwgeleidingsonderzoek verricht van DIG1, DIG4 en PALM3 
waarbij zowel de onset- als de pieklatenties werden gemeten. We construeerden 
Bland-Altman plots om de overeenstemming te beoordelen. Daarnaast werden 
het positieve (PPA) en negatieve percentage overeenstemming (NPA) en de 
kappa coëfficiënt berekend. De Bland-Altman plots, de PPA en NPA en de 
kappa coëfficiënt vertonen een goede overeenstemming voor alle uitgevoerde 
testen. De Kappa was 0.850, 0.847 en 0.815 voor respectievelijk DIG1, DIG4 
en PALM3. Wij concluderen dat het gebruik van de onset- en pieklatenties in 
het sensibele zenuwgeleidingsonderzoek een goede overeenstemming heeft ten 
aanzien van het aantonen van afwijkingen. De sensitiviteit van de verschillende 
testen is echter voor alle drie de zenuwgeleidingstesten hoger bij gebruik van 
de onsetlatentie. Omdat de onsetlatentie de snelheid van de snelst geleidende 
vezels vertegenwoordigt, raden wij aan om in eerste instantie de onsetlatentie te 
gebruiken. Wanneer het nauwkeurig bepalen van de onsetlatentie niet mogelijk 
is door stimulusartefacten, kan de pieklatentie als alternatief worden gebruikt. 

Soms is het niet mogelijk om SNAPs te registreren. Dit komt met name voor bij 
patiënten met een ernstig CTS. In deze gevallen is biedt zenuwgeleidingsonderzoek 
van motorische nervus medianusvezels uitkomst. Dit type onderzoek kent in de 
literatuur een lagere sensitiviteit dan de genoemde sensibele geleidingstesten. 
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In hoofdstuk 5 werd prospectief de sensitiviteit van enkele door ons toegepaste 
motorische zenuwgeleidingstesten onderzocht en vergeleken met de sensibele 
testen. In 162 opeenvolgende patiënten met een klinisch vastgesteld CTS 
werden de volgende motore zenuwgeleidingsonderzoeken verricht: (1) de 
distale motore latentie van de compound muscle action potential (CMAP) van de 
spieren van de thenar (DML-APB); (2) de lumbricalis-interosseus vergelijkende 
test (2L-INT). Voor beide werden de terminale latentie-index (TLI) en de residual 
motor latency berekend. De sensitiviteit van de sensibele testen was 79.4% 
(DIG1), 85.2% (DIG4), 81.8% (PALM3). De sensitiviteit van TLI-APB was 81.3%. 
Alle andere motorische testen hadden een duidelijk lagere sensitiviteit. Wanneer 
de SNAP afgeleid van DIG1, DIG4 en PALM3 niet aantoonbaar bleek, waren alle 
motorische testen even sensitief (95.8% tot 100%). Wanneer de SNAP van de 
nervus medianus niet aantoonbaar is, maar de CMAP van de thenar nog wel, 
dan heeft het verrichten van de 2L-INT geen toegevoegde waarde. 

Conclusies:
•	 Hot	 packs	 zijn	 even	 effectief	 als	 onderdompeling	 in	warm	water	 als	

methode	 om	 koude	 ledematen	 op	 te	 warmen	 voorafgaand	 aan	 het	
zenuwgeleidingsonderzoek.	De	methode	met	hot	packs	is	praktischer	
en	veel	minder	bewerkelijk	in	het	gebruik,	en	heeft	daarom	de	voorkeur	
boven	 de	 methode	 met	 opwarmen	 met	 warm	 water.	 Er	 zijn	 geen	
rationele	 argumenten	meer	 om	 af	 te	 zien	 van	 opwarmen	 van	 koude	
ledematen	bij	het	zenuwgeleidingsonderzoek.

•	 Wanneer	 de	 PALM-test	 wordt	 toegepast	 om	 de	 klinische	 diagnose	
CTS	 elektrofysiologisch	 te	 bevestigen,	 wordt	 aanbevolen	 om	 de	
zenuwgeleidingssnelheid	 van	 de	 nervus	 medianus	 in	 de	 onderarm,	
in	plaats	van	die	 in	de	handpalm,	 te	gebruiken	als	 referentie.	Omdat	
de	 sensitiviteit	 van	de	PALM-test	 afgeleid	 via	 de	derde	 vinger	 hoger	
is	 dan	 die	 via	 de	 tweede	 vinger,	wordt	 afleiden	 van	 de	 derde	 vinger	
aanbevolen.	

•	 Onset-	 en	 pieklatenties	 hebben	 een	 goede	 overeenkomst	 in	 de	
bevestiging	van	de	klinische	diagnose	CTS.	Omdat	de	onsetlatenties	
bepaald	 worden	 door	 de	 snelst	 geleidende	 zenuwvezels,	 wordt	 het	
gebruik	van	pieklatenties	aanbevolen	wanneer	de	onsetlatenties	door	
artefacten	minder	betrouwbaar	kunnen	worden	gemeten.	

•	 De	 sensibele	 geleidingstesten	 en	 de	 terminale	 latentie-index	 hebben	
een	hoge	sensitiviteit	van	de	elektrofysiologische	bevestiging	van	het	
CTS.	Wanneer	geen	SNAPs	van	de	nervus	medianus	kunnen	worden	
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verkregen,	hebben	alle	testen	van	motorische	zenuwvezels	een	hoge	
sensitiviteit,	maar	de	lumbricalis-interosseus	vergellijkende	test	heeft	
geen	toegevoegde	waarde.	

Deel 2: zenuwechografie: vervanging van of 
aanvulling op het zenuwgeleidingsonderzoek? 

Het zenuwgeleidingsonderzoek wordt door sommige patiënten als onprettig 
ervaren. Zenuwechografie is daarentegen pijnloos en geeft bovendien 
anatomische informatie over de nervus medianus en de carpale tunnel. 
Toename van de oppervlakte van de doorsnede van de nervus medianus bij 
de ingang van de carpale tunnel is een karakteristieke bevinding bij het CTS. 
Oorspronkelijk werden normaalwaarden van de oppervlakte van de doorsnede 
van de nervus medianus alleen op geslacht gebaseerd; de waarden varieerden 
van 9 tot 11 mm2. Recenter werden nieuwe zenuwechografiecriteria ontwikkeld, 
die gerelateerd zijn aan de polsomtrek. Deze criteria kunnen de maximale nog 
normale oppervlakte nauwkeuriger voorspellen dan absolute afkapwaarden. 

In hoofdstuk 6 hebben we de zenuwechografie met behulp van deze 
nieuwe normaalwaarden vergeleken met het zenuwgeleidingsonderzoek ter 
bevestiging van de klinische diagnose CTS. 156 Patiënten met een klinisch 
gedefinieerd CTS werden geïncludeerd. Bij allen werd neurologisch onderzoek, 
zenuwgeleidingsonderzoek en echografie verricht. De maximale nog normale 
waarde van de oppervlakte van de nervus medianus werd bepaald door middel 
van regressievergelijkingen, gebaseerd op de linker/rechter zijde en de omtrek 
van de pols: 
•   rechts, Zrechts

= [gemeten oppervlakte – 0.86 * polsomtrek (cm)] / 1.45
• links, Zlinks

= [gemeten oppervlakte – 1.06 * polsomtrek (cm)] / 1.55
Een Z-score groter dan 2 is per definitie afwijkend. Van de 156 patiënten met 
de klinische diagnose CTS voldeden er 130 (83.3%) aan de elektrofysiologische 
criteria voor CTS, bij 26 (16.7%) werd niet aan deze criteria voldaan. De 
oppervlakte van de nervus medianus bij zenuwechografie gecorrigeerd voor 
de polsomtrek was afwijkend bij 89 patiënten (57.1%). Van deze 89 patiënten 
werd bij slechts 3 patiënten niet aan de elektrofysiologische criteria voor CTS 
voldaan. De oppervlakte van de nervus medianus bij zenuwechografie was 
normaal bij 67 patiënten (42.9%); 44 hiervan (65.7%) hadden een afwijkend 
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zenuwgeleidingsonderzoek. We concluderen dat zenuwechografie het 
zenuwgeleidingsonderzoek ter bevestiging van de klinische diagnose CTS niet 
kan vervangen. Zenuwechografie heeft niet dezelfde diagnostische waarde als 
het zenuwgeleidingsonderzoek. Wanneer de resultaten van de zenuwechografie 
echter afwijkend zijn, is het zenuwgeleidingsonderzoek ook afwijkend bij 96.6% 
van de patiënten met de klinische diagnose CTS. 

Zoals beschreven werd in hoofdstuk 6 en zoals ook blijkt uit andere studies is de 
oppervlakte van de nervus medianus niet vergroot in een substantieel deel van 
de patiënten met de klinische diagnose CTS. In hoofdstuk 6 werden patiënten 
met ernstige atrofie van de thenar niet geïncludeerd. Wij veronderstelden dat 
de oppervlakte van de nervus medianus bij deze patiënten niet vergroot, maar 
juist kleiner is ten gevolge van secundaire atrofie als gevolg van ernstige axonale 
schade. 

In hoofdstuk 7 werd deze hypothese getest in een prospectief cohort van 14 
patiënten met een klinisch en elektrofysiologisch bevestigd ernstig CTS. De 
oppervlakte van de nervus medianus werd met zenuwechografie gemeten 
en vergeleken met gezonde controles. Omdat de gemiddelde leeftijd in de 
groep patiënten met ernstig CTS vrij hoog was (71.8 jaar, range 52-86), werd 
ook een groep met asymptomatische ouderen verzameld en onderzocht. 
De oppervlakte van de nervus medianus van deze personen sloot goed aan 
bij de referentiewaarden voor de oppervlakte. De maximale nog normale 
oppervlakte van de nervus medianus werd bij de meeste patiënten met een 
ernstig CTS overschreden; de gemiddelde oppervlakte was 17.7 mm2 (SD, 
5.22). We concluderen dat de negatieve resultaten bij zenuwechografie niet 
worden verklaard door atrofie van de nervus medianus bij een ernstig CTS. De 
oppervlakte van de nervus medianus is daarentegen vergroot bij de meeste 
patiënten met een ernstig CTS. 

De toepassing van beeldvormend onderzoek in de diagnostiek van het CTS 
heeft geleid tot een toename van de herkenning van morfologische anomalieën 
zoals een bifide nervus medianus. Er wordt verondersteld dat de aanwezigheid 
van een bifide nervus medianus de kans op een compressie van de zenuw 
vergroot door een grotere totale oppervlakte van de zenuw ter plaatse van de 
carpale tunnel. Gegevens over de frequentie van een bifide nervus medianus en 
de associatie hiervan met het voorkomen van een CTS zijn echter tegenstrijdig. 
Er zijn slechts beperkt gegevens over de elektrofysiologische bevindingen en 
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de uitkomst van behandeling van het CTS bij de aanwezigheid van een bifide 
nervus medianus. 

In hoofdstuk 8 hebben we in een prospectieve studie met 259 patiënten met 
de klinische diagnose CTS de hypothese getoetst dat de aanwezigheid van een 
bifide nervus medianus bijdraagt aan de ontwikkeling van het CTS. Daarnaast 
hebben we in deze groep de verschillen van het zenuwgeleidingsonderzoek en 
de uitkomst na behandeling onderzocht. Vierenvijftig gezonde asymptomatische 
vrijwilligers werden ook onderzocht met zenuwechografie. Een bifide nervus 
medianus werd gevonden bij 41 patiënten (15.8%), waarvan bij 6 bilateraal. 
Een bifide nervus medianus was dus aanwezig in 47 van de 518 polsen van de 
patiënten (9.1%). Daarentegen hadden 10 controles (18.5%) een bifide nervus 
medianus, alle unilateraal. Er werden geen verschillen in klinische verschijnselen 
gevonden tussen patiënten met een bifide nervus medianus en patiënten met een 
non-bifide nervus medianus. De afwijkingen bij zenuwgeleidingsonderzoek en 
zenuwechografie waren echter meer uitgesproken bij patiënten met een non-bifide 
nervus medianus. Bij patiënten met een non-bifide nervus medianus lieten 
sommige uitkomstmaten een betere uitkomst zien na chirurgische behandeling. 
We concluderen dat een bifide nervus medianus geen onafhankelijke risicofactor 
is voor de ontwikkeling van een CTS, maar sommige gegevens suggereren dat 
de uitkomst na chirurgische behandeling bij deze patiënten mogelijk wel anders 
is.

Conclusies: 
•	 Ter	 bevestiging	 van	 de	 klinische	 diagnose	 CTS	 kan	 het	

zenuwgeleidingsonderzoek	 niet	 worden	 vervangen	 door	
zenuwechografie.	

•	 Negatieve	resultaten	bij	zenuwechografie	van	de	nervus	medianus	bij	
patiënten	met	de	klinische	diagnose	CTS	kunnen	niet	worden	verklaard	
door	atrofie	van	de	zenuw.	De	oppervlakte	van	de	nervus	medianus	ter	
hoogte	van	de	carpale	tunnel	 is	daarentegen	vrijwel	altijd	vergroot	 in	
patiënten	met	een	ernstig	CTS.	

•	 Een	 bifide	 nervus	 medianus	 wordt	 zowel	 bij	 CTS-patiënten	 als	 bij	
gezonde	controles	gevonden	en	is	geen	onafhankelijke	risicofactor	voor	
het	ontwikkelen	van	een	CTS.	De	uitkomst	na	chirurgische	behandeling	
van	het	CTS	bij	patiënten	met	een	bifide	nervus	medianus	is	mogelijk	

anders.	
•	 Het	 zenuwgeleidingsonderzoek	 ter	 bevestiging	 van	 de	 klinische	
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diagnose	 CTS	 kan	 niet	 volledig	 worden	 vervangen	 door	
zenuwechografie.	Bij	 een	 substantieel	 aandeel	 van	de	patiënten	met	
klassieke	CTS-klachten	kan	 zenuwechografie	wel	 als	onderzoek	 van	
eerste	 keus	 worden	 verricht.	 Daarnaast	 kan	 zenuwechografie	 ook	
complementair	zijn	aan	het	zenuwgeleidingsonderzoek	en	additionele	
informatie	 geven	 over	 anatomische	 varianten	 en	 het	 omgevende	
weefsel	van	de	nervus	medianus	in	de	carpale	tunnel.	


