
De Springvinger/Trigger finger
Patiënteninformatie

INLEIDING
Dit informatieblad biedt u de nodige gegevens over de heelkundige behandeling van een springvinger. Het is 
onmogelijk om alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om bijkomende vragen te stellen aan 
uw behandelende arts of de verpleegkundigen op de afdeling. Wij wensen u alvast een aangenaam verblijf op onze 
dienst en een spoedig herstel.

WAT IS EEN SPRINGVINGER?
Een springvinger of ‘trigger finger’ is een vinger die tijdens het buigen klikt en tijdens het strekken met een volgende 
klik weer rechtkomt, soms blokkeert de vinger volledig in gebogen stand. Bij een springvinger blijft er een knobbeltje 
hangen achter een van de bandjes die over de buigpees liggen. Soms is een springvinger door de irritatie van het 
klikken erg pijnlijk.

HOE BEREIDT U ZICH VOOR?
De ingreep gebeurt meestal onder lokale of locoregionale verdoving maar kan ook onder algemene anesthesie 
gebeuren. Dit kunt u op voorhand bespreken met uw behandelende arts. De arts beslist of voorbereidende 
onderzoeken, zoals een bloedafname en elektrocardiogram, noodzakelijk zijn.
De dag van de operatie dient u nuchter te zijn volgens de richtlijnen van uw arts. Deze richtlijnen zijn ook terug te 
vinden op de preoperatieve vragenlijst. Eventuele thuismedicatie die u dient in te nemen is volgens afspraak met uw 
arts. Op de dag van de ingreep mag u niet met de auto rijden. U laat u best door iemand brengen en halen.

HOE VERLOOPT DE INGREEP?
De chirurgische ingreep gebeurt onder lokale verdoving. Het bandje over het peesknobbeltje wordt gekliefd, waarna 
de vinger weer vrij kan bewegen.
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NA DE INGREEP
Na de operatie verblijft u kort in de ontwaakruimte. Bij terugkomst op de kamer wordt uw hand in hoogstand gelegd. 
Dit is om zwelling en pijn tegen te gaan. Het is belangrijk om de vingers en duim vrijwel onmiddellijk te bewegen om 
verstijving te voorkomen.

HET ONTSLAG
U mag de dienst pas verlaten na toestemming van de behandelende arts. De behandelende arts bezorgt u volgende 
informatie:

• richtlijnen voor verdere wond- en of pijnbehandeling
• afspraak voor eventuele controleraadpleging
• ziekte- en verzekeringsattesten
• eventueel medicatievoorschrift
• een ontslagbrief voor uw huisarts indien deze niet digitaal doorgestuurd wordt.

TERUG THUIS
Matige pijn kan de eerste 48 uur aanwezig zijn. Hiervoor mag u de dag van de ingreep ’s avonds en de dag nadien ’s 
ochtends en ’s avonds een Cataflam innemen tenzij u hier allergisch voor bent, deze 3 tabletten Cataflam krijgt u mee 
naar huis. Indien nodig kan u nog een paracetamol 1 gr innemen en dit maximaal 3 x per dag. In de herstelperiode 
is aanvankelijk een hoogstand van de hand aangewezen. ’s Nachts als u gaat slapen kunt u uw hand op een kussen 
leggen. Houd uw wonde droog tot de hechtingen worden verwijderd of tot uw wonde genezen is bij gebruik van 
oplosbare hechtingsdraad.. Licht werk kan hervat worden na enkele weken; voor zware handenarbeid dient men 
langer te wachten.

OPGELET
Neem contact op met de raadpleging orthopedie, 012 39 79 02 of uw huisarts indien:
• u meer dan 38°C koorts krijgt
• de pijn toeneemt, gecombineerd met zwelling en roodheid

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

• Daghospitalisatie Chirurgie E3 Tongeren, tel. 012 39 65 48 tussen 07:00 en 20:00 uur
• Daghospitalisatie Chirurgie MC Bilzen, tel. 089 41 01 74 tussen 07:00 en 20:00 uur
• Buiten deze uren kan u bellen naar onze dienst spoedgevallen in Tongeren, tel. 012 39 68 22


