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Inleiding
Deze brochure biedt u de nodige informatie over De Quervain tendinitis, het is onmogelijk om in deze brochure 
alle details voor elke situatie te beschrijven.  Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan 
uw behandelende arts of de verpleegkundigen op de afdeling.  Wij wensen u alvast een spoedig herstel en een 
aangenaam verblijf op onze dienst.

Wat is De Quervain?
De Quervain tendinitis is een ontsteking van slijmvliesbekleding van de tunnel waardoor de pezen van de duim lopen.  
Deze tunnel of peesschede bevindt zich waar de basis van de duim overgaat in de pols.  Door de ontsteking ontstaat 
er een zwelling, de tunnel rond de pezen wordt nauwer en de pezen kunnen minder goed door de tunnel glijden.
Symptomen:

 -  Pijn en zwelling aan de duimzijde van de pols (meest voorkomend)
 -  Soms schurend gevoel bij het bewegen van de duim, soms bewegingsbeperking van de duim
 -  Voos gevoel aan de rugzijde van de duim en wijsvinger omdat er een zenuw over de peesschede loopt

Hoe bereidt u zich voor?
De ingreep gebeurt onder lokale verdoving.  Afhankelijk van het tijdstip van de ingreep mag u een licht ontbijt nemen 
of nuchter blijven, dit is op advies van de chirurg.
Eventuele thuismedicatie die u moet innemen mag met een slokje water.  Bespreek met uw huisarts welke 
medicatie u de dag van de ingreep wel of niet moet innemen.  Als u bloedverdunnende medicatie neemt moet deze 
behandeling meestal enkele dagen voor de ingreep al gestopt worden: bespreek het met uw chirurg of huisarts.  Op 
de dag van de ingreep mag u geen auto besturen, u laat u best door iemand brengen en halen.

De ingreep
Tijdens de operatie wordt de tunnel waar de pezen lopen en gekneld zitten, via een klein sneetje opengemaakt zodat 
de druk van de geknelde pezen wordt gehaald.
De ingreep gebeurt ambulant of in het dagziekenhuis.  U wordt aangeraden om onmiddellijk na de ingreep te starten 
met mobilisatie van de vingers.
Indien er een gipsverband wordt aangebracht, dan blijft het  gipsverband 2 weken ter plaatsen.   U krijgt een 
vervolgafspraak om het gipsverband te laten verwijderen.



2

Het ontslag
U mag de dienst pas verlaten na toestemming van de behandelende arts.  De arts bezorgt u:

 -  richtlijnen voor verdere pijnbehandeling
 - afspraak voor verwijderen van het gipsverband en controleraadpleging
 - ziekte- en verzekeringsattesten
 - eventueel medicatievoorschrift
 - een ontslagbrief voor uw huisarts

Terug thuis
De eerste dagen na de ingreep kunnen pijnlijk zijn.  Hiervoor mag u de dag van de ingreep ‘s avonds en de dag nadien 
‘s ochtends en ‘s avonds een ontstekingswerend middel (cataflam) innemen tenzij u hier allergisch voor bent: u krijgt 
deze mee bij ontslag.  Leg steeds bij het zitten en het slapen uw hand zoveel mogelijk in hoogstand zodat er geen 
zwelling en tintelingen kunnen optreden van hand en vingers.

Complicaties
Complicaties zijn zeldzaam.  Soms zijn er gevoelsstoornissen aan de handrug of duimbasis, deze zijn meestal van 
voorbijgaande aard.  Zoals bij elke chirurgische procedure kan een infectie of bloeding optreden.

Contact
Aarzel niet om bij vragen of problemen contact op te nemen:

• Daghospitalisatie E3 Tongeren: 012 39 65 48 tussen 7.00 - 20.00 uur
• Medisch Centrum Bilzen: 089 41 01 74 tussen 7.00 - 19.00 uur
• Secretariaat Orthopedie Tongeren: 012 39 79 02
• Uw huisarts of behandelende arts
• Buiten deze uren kan u contact opnemen met de dienst spoedgevallen: 012 39 68 22


