Op deze hand (palmzijde met de buigpezen en de klein handspiertjes
goed zichtbaar) kan uw handchirurg zo nodig tekenen om meer uitleg te
geven tijdens het polibezoek.

Triggerfinger
peesschede
=
pulley

zwelling
in de pees
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Triggerfinger

Illustratie cover: schematische weergave van een triggerfinger, met
toestemming van 3 Point Products, Stevensville, USA.

hokkende vinger
tendovagnitis stenosans
snapping finger

Wat is het?

Wat kan er aan gedaan worden?

In de handpalm lopen pezen die de spieren van de onderarm verbinden met de

In eerste instantie kan een triggerfinger goed behandeld worden met een

toppen van de vingers en de duim. Zij zorgen voor het buigen van de vingers en

ontstekingsremmende injectie (corticosteroïden) ter plaatse van de ingang van

de duim en zo kunt u een vuist maken. Deze pezen lopen vanaf het midden van

de buigpeestunnel. Deze injectie kan gelijk bij het eerste poliklinische bezoek

de handpalm door een soort tunnel van bindweefsel (ook wel peesschede of

gegeven worden, maar geeft gemiddeld slechts in 50% van de gevallen een b lijvend

pulley-systeem genoemd). Door de gladde wand van deze tunnel kunnen de

goed resultaat. Bij een triggerduim of in geval van suikerziekte als oorzaak wordt

pezen soepel glijden en ook zorgt deze tunnel ervoor dat de pezen tegen het bot

eerder besloten tot een o peratie, omdat de

aan blijven liggen. Een triggerfinger o ntstaat wanneer de ingang van deze tunnel

kans op blijvend succes van de inspuiting

stug en stijf wordt en het steeds moeilijker voor de pees (of pezen) wordt om

nog lager is. Bij de operatie, een ingreep

soepel door de tunnel te bewegen. Dit leidt tot een plaatselijke i rritatie en een

onder plaatselijke verdoving, wordt het

zwelling in de pees; zie ook de illustratie op de voorzijde van deze folder. Het

begin van de buigpeestunnel opengeknipt

normale, soepele glijden van de buigpees tijdens buigen en strekken van de vinger

om zo meer ruimte te maken voor het

raakt zo nog verder verstoord. Aanvankelijk kan de pees met enige moeite nog

soepel glijden van de pezen (zie hier-

wel langs de plaats van irritatie getrokken worden, maar dit is dan meestal erg

naast). De kans dat na o peratie opnieuw

pijnlijk. Er ontstaat een vicieuze cirkel van irritatie, zwelling, hokken en opnieuw

een triggerfinger ontstaat is slechts 3%.

Chirurgische toegang tot de buig-

irritatie. Soms komt de vinger uiteindelijk helemaal vast te zitten (‘op slot’) en

Als een patiënt erg huiverig is voor een

peestunnel om de ingang hiervan te

kan deze niet meer gestrekt of gebogen worden. Met hulp schiet hij dan weer los

injectie of een operatie kan een

verruimen. Bij de middelvinger is

en dit bewegingspatroon lijkt erg op dat van een vinger die de trekker (in het

nachtspalk overwogen worden.

alvast de plaats van de incisie getekend.

Engels: trigger) van een pistool o verhaalt. Vandaar de benaming ‘triggerfinger’.
Een echte o orzaak is meestal niet aan te geven. Het kan komen door overbelasting

Wat zijn de risico’s?

of een ziekte (suikerziekte of reuma), maar meestal wordt het gewoon veroorzaakt

Na injectie is er een uiterst geringe kans op infectie. Ook na een operatie is er een

door stugger en stijver worden van het steunweefsel in de hand naarmate men

kans op infectie of bloeding, echter ook deze kans is klein (0.5%).

ouder wordt.

Hoe is de nabehandeling na een operatie?
Wat zijn de klachten?

De vinger kan meteen na de operatie weer normaal bewegen. Sommige patiënten

Aanvankelijk bestaan de klachten alleen uit drukpijn in de handpalm, daar waar

ervaren na de operatie nog enige tijd een lichte zwelling ter plaatse van het litteken,

de ingang van de buigpeestunnel zich bevindt. Soms is een zwelling voelbaar die

dat ook nog wel wat gevoelig kan zijn. De aangedane vinger moet meteen na de

heen en weer beweegt. Uiteindelijk kan de vinger (of duim) p ijnlijker worden

operatie regelmatig gebogen en gestrekt worden om verklevingen te voorkomen.

bij bewegen en de beweging gaat ook stroever en minder volledig. Als de vinger

De hand kan gewoonlijk snel na het verwijderen van de hechtingen (na ongeveer

helemaal vast gaat zitten wordt ook wel uitstralende pijn gevoeld richting de

10 dagen) normaal gebruikt worden. In een enkel geval is het raadzaam om het

bovenkant van het eerste gewricht van de vinger (omdat de pees hiermee

oefenen te laten begeleiden door een handtherapeut(e).

verbonden is).
Zie ook onze folder ‘Een operatie in The Hand Clinic’.
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