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Inleiding
We willen u informeren over de heelkundige behandeling van een tenniselleboog. Aarzel niet om bijkomende vragen 
te stellen aan uw behandelende arts of een verpleegkundige op de afdeling. Wij wensen u alvast een spoedig herstel 
en een aangenaam verblijf op onze dienst.

Wat is een tenniselleboog?
Een tenniselleboog is de meest voorkomende diagnose bij elleboogpijn. De oorzaak is een aangetaste aanhechting 
van de strekpezen van pols en vingers aan de buitenzijde van het ellebooggewricht.  Deze pees wordt voortdurend 
belast door het gebruik van de hand en het bewegen van de elleboog zelf. Hierdoor kunnen kleine kwetsuren 
ontstaan op de plaats waar de pees aan het bot vastgehecht zit.  Er kunnen zelfs kleine scheurtjes ontstaan die op 
een echografie zichtbaar zijn. Deze peesaantasting veroorzaakt de typische pijnklachten.

Een golfelleboog is veel zeldzamer, maar is een gelijkaardige aandoening van de aanhechting van de buigpezen aan 
de binnenzijde van de elleboog.

Voorbereiding
• De ingreep gebeurt onder algemene of lokale verdoving.
• Uw arts beslist of voorbereidende onderzoeken nodig zijn, zoals een bloedafname en elektrocardiogram. Deze 

kan u laten uitvoeren via uw huisarts ofwel via het preoperatief circuit van het ziekenhuis.  Deze resultaten 
brengt u mee op de dag van de ingreep indien uw huisarts de onderzoeken deed.

• Vul ook de preoperatieve vragenlijst in, die kreeg u mee bij de chirurg of u kan ze afdrukken via onze website 
www.azvesalius.be onder “opname” > “wat brengt u mee?”

• De dag van de operatie bent u nuchter volgens de richtlijnen van uw arts. Deze richtlijnen zijn ook terug te vinden 
op de pre-operatieve vragenlijst.

• Als u thuismedicatie neemt, bespreekt u dat best vooraf met uw arts, bloedverdunnende medicatie moet 
meestal enkele dagen voor de ingreep gestopt worden.

• Op de dag van de ingreep mag u niet met de auto rijden, u laat zich best door iemand brengen en halen.

De behandeling
Wanneer de diagnose duidelijk is, kan door middel van een chirurgische ingreep het zieke weefsel worden 
weggenomen. Tijdens de ingreep maakt de chirurg de pezen op de buitenzijde van de elleboog gedeeltelijk los en het 
ontstoken deel van de aanhechting wordt verwijderd.

Zo kan de irritatie worden opgeheven. Na de hechting en het aanbrengen van een steriel verband wordt meestal een 
open gipsverband voor een tweetal weken geplaatst.  Het gipsverband zorgt ervoor dat u minder pijn heeft en dat de 
pees beter kan genezen.
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Na de ingreep
Na de ingreep verblijft u kort in de ontwaakruimte. Bij terugkomst op de kamer wordt er onmiddellijk een kussen 
onder uw arm gelegd. Dit is om zwelling en pijn tegen te gaan. Probeer ook zoveel mogelijk met uw vingers te 
bewegen, dit om verstijving te voorkomen.  Aarzel niet om extra pijnstilling te vragen indien dit nodig is.

Ontslag uit het ziekenhuis
Na toestemming van de behandelende arts mag u naar huis, hij/zij bezorgt u volgende informatie:
• richtlijnen voor verdere pijnbehandeling
• afspraak voor controleraadpleging
• ziekte- en verzekeringsattesten
• eventueel medicatievoorschrift
• een ontslagbrief voor uw huisarts

Terug thuis
De eerste dagen na de ingreep kunnen vrij pijnlijk zijn. Hiervoor mag u op de dag van de ingreep ‘s avonds en de dag 
erna ‘s ochtends en ‘s avonds een cataflam innemen, tenzij u hier allergisch voor bent. Deze 3 tabletten cataflam 
krijgt u mee. Daarnaast en nadien kan u indien nodig een paracetamol 1 gram, en dit maximaal 4 x per dag innemen.

Leg steeds bij het zitten en het slapen gaan uw geopereerde arm zoveel mogelijk in hoogstand, zodat er geen zwelling 
en tintelingen kunnen optreden van hand en vingers. Na twee weken is er gewoonlijk een controleraadpleging 
voorzien voor het verwijderen van het gipsverband en de draadjes.

Daarna wordt er meestal gestart met kinesitherapie. Het verder herstel zal afhangen van de evolutie. Gemiddeld 
duurt het herstel een drietal maanden. Bij sommige patiënten gaat dit vlotter, bij anderen trager. 
Arbeidsongeschiktheid is afhankelijk van het type werk dat u verricht.

Mogelijke complicaties
• Nabloeding
• Hoge koorts en infectie, neem in dit geval contact op met uw huisarts of behandelende arts
• Ook bij toenemende pijn neemt u best contact op met uw huisarts of behandelende arts

Contact
• Chirurgisch Daghospitaal E3 Tongeren, tel. 012 39 65 48, tussen 07:00 en 20:00 uur
• Medisch Centrum Bilzen, tel. 089 41 01 74, tussen 07:00 en 20:00 uur
• Dienst Orthopedie B3 Tongeren, tel. 012 39 63 34
• Uw huisarts of behandelende arts
• Buiten deze uren kan u bellen naar de dienst spoedgevallen, tel. 012 39 68 22


