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dynamics of carpal tunnel structures 
its assessment and role in understanding 
carpal tunnel syndrome etiology
A. Filius

Op 9 december promoveerde Anika Filius aan de Erasmus Universiteit 
van Rotterdam op het onderwerp echografie en carpaletunnelsyndroom 
met het proefschrift getiteld: Dynamics of carpal tunnel structures - Its 
assessment and role in understanding carpal tunnel syndrome etiology.
Haar promotoren waren prof. dr. S.E.R. Hovius en prof. dr. H.J. Stam, en 
haar copromotor was dr. R.W. Selles.

Het carpaletunnelsyndroom (CTS) is de meest voorkomen-
de compressieneuropathie. Door de hoge prevalentie, die 
wordt geschat op zo’n 1 tot 5%, en omdat het een invalide-
rend effect kan hebben op de handfunctie waardoor de dage-
lijkse werkzaamheden beperkt uitgevoerd kunnen worden, 
gaat het gepaard met hoge kosten voor de samenleving. [1,2] 
Helaas is de exacte pathofysiologie nog onbekend. Typerend 
is de verhoogde druk in de carpale tunnel, die wordt veroor-
zaakt door òf een relatief te kleine carpale tunnel òf door-
dat de inhoud van de carpale tunnel relatief te groot is. Bij 
sommige CTS-patiënten is hiervoor een duidelijke oorzaak 
te vinden zoals dislocatie van één van de carpalia of hypo-
thyreoïdie. [3,4] Echter bij een groot deel van de patiënten 
is de precieze oorzaak onbekend en is er het vermoeden dat 
verandering van het subsynoviale bindweefsel (SSCT) een 
rol speelt. [5,6] 

Het SSCT is het weefsel dat de flexorpezen en de nervus me-
dianus omringt in de carpale tunnel. Het zorgt ervoor dat de 
noodzakelijke voedingsstoffen kunnen diffunderen naar de 
pezen en zenuw en voorkomt directe frictie tussen de flexor-
pezen en zenuw in de carpale tunnel voorkomt directe fric-
tie tussen de flexorpezen en zenuw in de carpale tunnel ten 

tijde van beweging (figuur 1). [7.8] Karakteristiek is dat bij 
CTS fibrose van het SSCT wordt gevonden en eerder onder-
zoek heeft aangetoond dat schade van de SSCT deze fibrose 
initieert. [9] Fibrotisering van de SSCT resulteert in vermin-
derde permeabiliteit, verhoogde absorptiecapaciteit en ver-
dikking van de SSCT en leidt tot onderlinge adhesievorming 
of disconnectie van pezen en zenuw in de carpale tunnel. 
[10-13] Deze veranderingen van de SSCT zouden er daardoor 
voor kunnen zorgen dat de mobiliteit van de zenuw beperkt 
wordt en de druk in de carpale tunnel hoger wordt waardoor 
de zenuw bekneld kan raken. 
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Figuur 1A.Het SSCT dat de nervus medianus en pezen omringt 
in de carpale tunnel. 1B. Een schematisch model dat de functie 
van SSCT weergeeft ten tijde van beweging. Wanneer de pezen 
in rusttoestand zijn, zijn de kleinere dwarse SSCT-vezels die 
longitudinale SSCT-vezels met elkaar verbinden in ontspan-
nen toestand. Als de pees gaat bewegen worden de dwarse vezels 
laag na laag opgespannen waardoor directe frictie tussen pezen 
onderling en pees en zenuw wordt voorkomen. Toestemming is 
gevraagd voor reproductie van deze figuur/copyright permission 
has been asked for reproduction of this figure. (J Orthop Res 
2014, 32:123-128). 

Figuur 2A. Een transversale echografische opname van de car-
pale tunnel (grijze doorlopende lijn) waarbij de positie van de 
nervus medianus (stippellijn) voor en na polsflexie is weergege-
ven bij een gezond persoon. 2B. Een transversale echografische 
opname van de carpale tunnel waarbij de positie van de nervus 
medianus voor en na polsflexie is weergegeven bij een CTS-
patiënt. 2C. Vector met standaarddeviatie van verplaatsing van 
de nervus medianus bij gezonde personen (groen) en CTS-pati-
enten (zwart) bij polsflexie. 

Figuur 3A. Longitudinale verplaatsing van de nervus medianus 
(NM) ten opzichte van de flexor digitorum superficialis van de 
middelvinger (FDS3) onderverdeeld in ernst van CTS op basis 
van EMG-uitslagen. 3B. Longitudinale verplaatsing van de 
FDS3 ten opzichte van de flexor digitorum profundus van de 
middelvinger (FDP3) onderverdeeld in ernst van CTS op basis 
van EMG uitslagen.
Toestemming is gevraagd voor reproductie van deze figuur/copy-
right permission has been asked for reproduction of this figure. 
(J Orthop Res 2015, 33:1332-1340). 

Schade aan het SSCT kan ontstaan na beweging, waarbij we 
in het eerste deel van het proefschrift hebben aangetoond 
in kadaverhandexperimenten dat snellere peesexcursies ook 
sneller schade geven aan het SSCT. [14] Snellere peesexcur-
sies resulteerden ook in meer SSCT-weerstand, wat een ver-
klaring zou kunnen zijn waarom we meer zenuwverplaat-
sing vonden in vivo bij hogere peesexcursiesnelheden. [15] 
De toenemende verstijving van de SSCT tussen de zenuw 
en pees zorgt ervoor dat de zenuw, als passieve structuur, 
relatief meer wordt meegetrokken met de pees bij hogere 
peesexcursiesnelheden.
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In het tweede deel van dit proefschrift wordt er gekeken naar 
de dynamica van de nervus medianus, flexorpezen en SSCT 
bij patiënten met CTS. In de gedachtelijn dat de veranderin-
gen door schade en fibrotisering van de SSCT bij CTS-pati-
enten effect kunnen hebben op de dynamiek van structuren 
in de carpale tunnel, zijn we de dynamiek van deze struc-
turen gaan meten. Dit hebben we bij 125 CTS-patiënten en 
72 controlepersonen gedaan middels echografie ten tijde van 
diverse hand- en polsbewegingen. Echografie bleek daarvoor 
een betrouwbare meetmethode. [16,17] We vonden dat in het 
transversale vlak de zenuw een grotere oppervlakte had en 
minder vervormde en verplaatste ten tijde van polsflexie en 
ulnaire deviatie van de pols in CTS-patiënten (figuur 2). [18] 
Ten tijde van polsextensie of het buigen van de vingers werd 
er geen verschil in verplaatsing gezien van de zenuw tussen 
controlepersonen en CTS-patiënten. In het longitudinale 
vlak zagen we minder zenuwverplaatsing bij CTS-patiënten 
tijdens vingerbewegingen en was er een trend van toene-
mende peesexcusie van de flexor digitorum superficialis en 
een afnemende peesexcursie van de flexor digitorum pro-
fundus (figuur 3). Deze bevindingen waren gecorreleerd aan 
de ernst van de CTS. [17]

Concluderend kan er worden gesteld dat snelle peesbewe-
gingen een negatief effect hebben op het SSCT en dat het 
SSCT vermoedelijk een cruciale rol speelt bij de pathofy-
siologie van CTS. Verder is de dynamiek van de zenuw en 
flexorpezen in de carpale tunnel anders bij CTS-patienten, 
wat aangeeft dat er een verandering is in de eigenschappen 
van de SSCT. Of met het meten van de dynamiek van de 
structuren in de carpale tunnel de huidige diagnostiek naar 
CTS verbeterd kan worden, wordt momenteel onderzocht. 
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