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Samenvatting
In 2011 verscheen de Nederlandse richtlijn Neuropathie van de nervus ulnaris bij de elleboog 
(UNE) met als doel de zorg van patiënten met deze aandoening te verbeteren. De richtlijn 
omvat de diagnostiek (klinisch, klinisch-neurofysiologisch en zenuwechografisch onderzoek) 
en behandeling van UNE. We beschrijven in deze bijdrage de belangrijkste elementen uit 
deze richtlijn.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2013;114:23-27)

Summary
In 2011 the Dutch guideline concerning ulnar neuropathy at the elbow (UNE) was published. 
The aim of this guideline is to improve the care of patients with UNE. The guideline concerns 
the clinical, neurophysiological and ultrasonographic tests for the diagnosis of UNE as 
well as its treatment. In this paper we describe the most important developments found 
in this guideline.
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Inleiding
Na het carpaletunnelsyndroom is de neuropathie 
van de nervus ulnaris bij de elleboog (UNE) de meest 
voorkomende mononeuropathie. UNE kan leiden tot 
belangrijk functieverlies van de hand. Ondanks de 
frequentie en ernst ontbrak er een multidisciplinaire 
richtlijn die zowel de diagnostiek als de behandeling 
omvatte. Wel was er al een consensus voor het EMG 
bij UNE van de Nederlandse Vereniging van Klini-
sche Neurofysiologie.1 UNE wordt in de richtlijn 
gedefinieerd als de klinische verschijnselen die geacht 
worden voort te komen uit een laesie van de nervus  

ulnaris ter hoogte van de elleboog door chronische 
compressie of mechanische belasting binnen normale 
anatomische structuren, ter hoogte van de elleboog. 
Naar analogie van het carpaletunnelsyndroom wordt 
ten onrechte soms de term ‘cubitaletunnelsyndroom’ 
als synoniem gebruikt voor UNE. De nervus ulnaris 
kan echter niet alleen beklemd zijn ter hoogte van 
de humero-ulnaire aponeurose (cubitale tunnel), maar 
de laesie kan zich ook bevinden ter hoogte van de 
mediale epicondyl van de elleboog en proximaal 
daarvan. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven 
van de belangrijkste conclusies en aanbevelingen van 
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de richtlijn die is opgesteld door een werkgroep be-
staande uit neurologen (inclusief klinisch neurofy-
siologen), plastisch chirurgen en neurochirurgen.

Klinisch onderzoek
De klinische diagnose neuropathie van de nervus 
ulnaris is doorgaans niet moeilijk en wordt vaak op 
basis van de anamnese al vermoed. Toch moet niet 
alleen onderscheid worden gemaakt tussen een loka-
lisatie bij de elleboog of elders in de arm of pols, maar 
in de differentiaaldiagnose moet ook gedacht worden 
aan andere aandoeningen zoals een laesie van de plexus 
brachialis of een C8-radiculopathie. Met behulp van 
klinisch onderzoek van motoriek en sensibiliteit kan 
meer duidelijkheid worden verkregen, maar de bij-
drage hiervan blijkt tegen te vallen. Betrokkenheid 
van de sensibele dorsale cutane ulnaristak suggereert 
een laesie boven de pols, maar bij UNE blijkt de sensi-
biliteit bij klinisch onderzoek in dit gebied normaal 
te zijn bij 28-44% van de patiënten.2-4 Zwakte van 
de m. flexor digitorum profundus van de vierde en 
vijfde vinger of musculus flexor carpi ulnaris pleit voor 
een lokalisatie ter hoogte van de elleboog of hoger, 
maar bij 63% is er geen zwakte van een van deze 
twee spieren aantoonbaar (bij 44-77% is er geen zwakte 
van de musculus flexor digitorum profundus en bij 
80-96% van de patiënten geen zwakte van de mus-
culus flexor carpi ulnaris).2-4 De afwezigheid van voor-
noemde afwijkingen wordt waarschijnlijk verklaard 
door het fenomeen van fasciculaire sparing (het selec-
tief niet aangedaan zijn van fascikels door hun spe-
cifieke lokalisatie binnen de zenuw).
Provocatietests worden vaak aanbevolen om meer 
zekerheid te verkrijgen over de diagnose en de lokali-
satie van de laesie. De volgende tests werden gevonden 
in de literatuur: elleboogflexietest, compressietest, 
flexie-compressietest, proef van Tinel, palperen naar 
verdikking en gevoeligheid van de nervus ulnaris bij 
de elleboog, ‘scratch-collapse’-test. Het voert te ver hier 
een beschrijving te geven van deze tests, waarover ook 
al eerder werd gerapporteerd in dit tijdschrift.5 De 
essentie is dat deze tests onvoldoende onderscheid 
maken tussen UNE en andere aandoeningen, en dus 
niet kunnen worden aanbevolen.

Klinisch-neurofysiologisch onderzoek
In 2000 verscheen het Nederlands consensusrapport 

over klinisch-neurofysiologisch onderzoek bij UNE.1 
De aanbevelingen in dit rapport kwamen grotendeels 
overeen met de in 1999 gepubliceerde Practice Para-
meter van de American Association of Electrodiag-
nostic Medicine over dit onderwerp.6 Het Amerikaanse 
rapport is gebaseerd op dertien studies met hetero-
gene criteria voor een afwijkend resultaat en hetero-
gene klinische criteria als gouden standaard. In de 
huidige richtlijn is het Nederlandse consensusrapport 
als uitgangspunt genomen, waarbij is gekeken of er 
nadien studies zijn verschenen die aanpassing van de 
bestaande richtlijn noodzakelijk maken.

Kort samengevat kunnen vrijwel alle aanbevelingen 
uit het Nederlandse consensusrapport worden gehand-
haafd. Bij het geleidingsonderzoek wordt de elleboog 
in 90 graden flexie gehouden. Ook wordt aangeraden 
het motorisch geleidingsonderzoek zowel naar de mus-
culus interosseus dorsalis I (IO1) als naar de musculus 
abductor digiti minimi (ADM) te verrichten omdat 
metingen naar de IO1 vaker een vertraging en een 
geleidingsblok tonen en er bovendien afwijkingen bij 
de ene afleiding kunnen zijn die bij de andere niet 
worden gevonden. Met sensibel geleidingsonderzoek 
kan een laesie van de nervus ulnaris minder goed 
gelokaliseerd worden dan met motorisch zenuwge-
leidingsonderzoek, maar het dient wel te worden 
uitgevoerd omdat het behulpzaam kan zijn bij het 
uitwerken van de differentiaaldiagnose. Ook de eer-
der genoemde referentiewaarden van een motorische 
geleidingssnelheid over het elleboogtraject van < 43 
m/s, een verschil in motorische geleidingssnelheid van 
> 15 m/s van het elleboogtraject ten opzichte van het 
onderarmtraject en een abnormale amplitudereductie 
over de elleboog van de CMAP van > 16%, kunnen 
worden gehandhaafd. Deze waren afkomstig uit een 
studie bij 248 patiënten terwijl vergelijkbare waarden 
werden gevonden in een later uitgevoerd Nederlands 
onderzoek bij 52 patiënten.7,8 Uiteraard kan ook een 
andere gevalideerde set van normale waarden worden 
gebruikt.

Een interessante waarneming is het ‘cold elbow syn-
drome’, waarbij een selectieve afkoeling van de elle-
boog leidt tot een kunstmatige geleidingsvertraging 
bij de elleboog. Controle van de elleboogtemperatuur 
en opwarmen van de elleboog verdienen dus aanbe-
veling bij het vinden van een geïsoleerde geleidings-
vertraging over de elleboog. In één studie vond men 
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na opwarmen normale geleidingssnelheden bij bijna 
de helft van de patiënten met een andere armaan-
doening dan UNE bij wie eerder een abnormale 
geleidingssnelheid werd gevonden.9 Op theoretische 
gronden (simulatiemodellen) is 4-6 cm de optimale 
lengte van het elleboogsegment waarover gemeten 
wordt, maar om geen compressieplaatsen te missen 
wordt een elleboogsegment van 8 cm aanbevolen 
(eerder 10 cm), waarbij men bij het distale stimulatie-
punt bedacht moet zijn op submaximaal stimuleren 
naarmate men dit punt distaler kiest.10,11 Het verschil 
in geleidingssnelheid over de elleboog ten opzichte 
van de onderarm kan worden gebruikt als een extra 
argument bij het interpreteren van de absolute gelei-
dingsvertraging over de elleboog, maar dient niet te 
worden gebruikt als enig argument voor de diagnose 
UNE. Recenter onderzoek laat zien dat er vrijwel 
geen patiënten met UNE zijn die een relatieve moto-
rische geleidingsvertraging hebben zonder absolute 
motorische geleidingsvertraging over de elleboog.3  
Eerder was er onvoldoende goed onderzoek om de 
opbrengst van amplitudemetingen en van het ampli-
tudeverval naar waarde te schatten. Thans zijn er 
aanwijzingen dat de CMAP van de ADM of IO1 
verlaagd is bij ongeveer een derde van de patiënten 
met klinische verschijnselen van UNE. Bij een derde 
van de patiënten kan een CMAP-amplitudereductie 
over de elleboog van > 16% worden gevonden in de 
ADM- of IO1-tests.3 Het is dus aan te bevelen de 
CMAP-amplitudeafname over het elleboogsegment 
te berekenen, omdat dit een lokaliserend argument 
kan zijn bij UNE. Bij het vinden van een geïsoleerde 
amplitudeafname zonder begeleidende geleidings-
vertraging over de elleboog moet echter worden 
gezocht naar een proximale martin-gruberanasto-
mose. Er zijn enkele nieuwere studies naar de 
waarde van ‘inching’ waaruit blijkt dat ‘inching’ 
vaak een extra lokaliserend argument bij een afwij-
kend routinegeleidingsonderzoek vormt zonder dat 
de sensitiviteit voor het aantonen van UNE echter 
duidelijk toeneemt.8 Het is niet duidelijk of inching 
toegevoegde waarde heeft als het routinegeleidings-
onderzoek en naaldonderzoek geheel normaal zijn. 
De noodzaak tot het uitvoeren van naaldonderzoek  
bij verdenking op UNE wordt overgelaten aan de 
onderzoeker. Het zoeken naar indirect bewijs voor 
UNE of het uitwerken van een differentiaaldiag-
nose kan een argument zijn om naaldonderzoek  
uit te voeren. 

Zenuwechografie
Met behulp van zenuwechografie kan bij UNE een 
verdikking worden gevonden van de nervus ulnaris 
bij de elleboog. Het is van belang om deze verdikking 
te kwantificeren en te vergelijken met een set van 
referentiewaarden. De meeste onderzoekers gebruiken 
een transversale oppervlaktemeting van de zenuw, 
hoewel de diameter ook een betrouwbare maat is.  
 
Studies laten zien dat dit onderzoek een sensitiviteit 
heeft die varieert tussen 53,7% en 100% met een 
specificiteit tussen 71 en 96,7%. Ook kan een verdikte 
nervus ulnaris worden gevonden bij patiënten met 
een klinische verdenking van UNE, maar die een 
normaal of niet-lokaliserend EMG hebben: de sensi-
tiviteit is 78% en de specificiteit 91%.12 Gezien het 
brede betrouwbaarheidsinterval van de motorische 
geleidingssnelheid over het elleboogsegment, als gevolg 
van meetfouten in afstand en latenties,13 kan het 
vinden van verdikking van de nervus ulnaris door 
middel van zenuwechografie bijdragen aan de betrouw-
baarheid van de diagnose. Verder kan een echogra-
fische diktemeting van de nervus ulnaris worden 
overwogen indien UNE elektrofysiologisch niet kan 
worden bevestigd. Met echografie zouden ook onder-
liggende afwijkingen bij UNE kunnen worden aan-
getoond (bijvoorbeeld luxatie van de nervus ulnaris), 
maar door het ontbreken van goed vergelijkend onder-
zoek bij gezonde proefpersonen is het nog onzeker 
hoe dergelijke mogelijke onderliggende afwijkingen 
moeten worden geïnterpreteerd. In een recent over-
zichtsartikel over het gebruik van zenuwechografie 
hebben wij gesteld dat zenuwechografie weliswaar 
een veelbelovend onderzoek is, maar dat er nog de 
nodige vragen zijn, waarbij op basis van het litera-
tuuronderzoek ook aanbevelingen zijn gedaan voor 
verder onderzoek.14

Behandeling
Het is teleurstellend om te zien dat er geen eenduidig 
wetenschappelijk onderbouwd advies is voor de behan-
deling van UNE. Aan de ene kant zijn er onderzoeken 
die conservatieve behandelingen hebben beoordeeld 
en aan de andere kant onderzoeken die verschillende 
operatieve behandelmethoden met elkaar hebben 
vergeleken. Helaas is er nog geen gerandomiseerd 
onderzoek waarbij de operatieve en conservatieve 
behandeling met elkaar zijn vergeleken. 
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Conservatieve behandeling en corticosteroïdinjecties
De praktijk van alledag leert – en dit wordt onder-
steund door de literatuur – dat patiënten met lichte tot 
matige verschijnselen van UNE kunnen verbeteren 
met alleen conservatieve maatregelen. De veel aan-
gehaalde, maar bijna twintig jaar oude studie van 
Dellon toont aan dat dit na vijf jaar het geval is bij 
67-89% van de patiënten.15 Ander onderzoek laat 
gelukkig zien dat ook op kortere termijn (6-12 maan-
den) een vergelijkbaar effect kan worden gezien bij 
lichte tot matige verschijnselen van UNE.16-18 Onder 
lichte tot matige verschijnselen worden hier verstaan 
puur sensibele klachten al dan niet met lichte zwakte; 
de definities hiervan staan in de richtlijn. De vol-
gende vraag is dan welke maatregelen moeten wor-
den getroffen om dit effect te bereiken? Er is gekeken 
naar houdingsadviezen, spalken, lokale injecties met 
corticosteroïden, zenuwmobilisatieoefeningen en com-
binaties van voorgaande interventies. Al met al is er 
geen bewijs dat de ene conservatieve behandeling 
beter is dan de andere. De indruk bestaat echter dat 
de simpele mededeling aan de patiënt om voortaan 
niet meer op de ellebogen te leunen wellicht gelijk 
staat aan helemaal niets doen. Dit advies werd in de 
meeste studies naast de interventie ook meegegeven 
aan de patiënten zodat dit de resultaten kan hebben 
beïnvloed. Het wordt aanbevolen om uitleg te geven 
over de anatomie van de zenuw en mogelijke patho-
fysiologische mechanismen, ondersteund door schrif-
telijk informatiemateriaal (zie folder website NVN) 
en daarmee adviezen te geven over het vermijden 
van bewegingen en posities die symptomen kunnen 
uitlokken. Ook dient er aandacht te zijn voor de 
werkomgeving.

Operatieve behandeling
Wat betreft de operatieve behandeling zijn de vol-
gende methoden onder de loep genomen: éénvou-
dige decompressie van de nervus ulnaris (al dan niet 
endoscopisch), mediale epicondylectomie en anteri-
eure (subcutane, intramusculaire en submusculaire) 
transpositie van de nervus ulnaris. Gekeken is naar 
de uitkomstmaten verbetering van klachten en (post)
operatieve complicaties. Al met al heeft een eenvou-
dige decompressie de voorkeur waarbij al dan niet 
gekozen kan worden voor een endoscopische benade-
ring als de betreffende operateur hier ervaring mee 
heeft.19 Nadelen van een endoscopische benadering 
zijn de langere leercurve, langere operatieduur en 

noodzaak tot regionale anesthesie, terwijl de voor-
delen een kleiner operatielitteken en de mogelijk-
heid tot ruimere decompressie zijn. Het effect op de 
klachten lijkt echter niet verschillend waarbij onge-
veer 65% een goede uitkomst heeft.20 Een submus-
culaire transpositie van de nervus ulnaris heeft een 
vergelijkbaar effect op de klachten als een eenvou-
dige decompressie, maar de kans op postoperatieve 
complicaties is groter (respectievelijk 31,1% versus 
9,6%).20-23 Bij eenvoudige decompressie werden sen-
sibele stoornissen bij het litteken, elleboogpijn en 
een wondinfectie gevonden en bij transpositie met 
name sensibele stoornissen bij het litteken en wond-
infecties.20 Mediale epicondylectomie wordt afgera-
den omdat dit niet tot betere behandelingsresultaten 
leidt dan eenvoudige decompressie en transpositie,24 
en er bovendien een grotere kans is op postopera-
tieve pijn door de osteotomie en instabiliteit van de 
mediale collaterale band van de elleboog bij een te 
ruime resectie.

Indicatoren
In de richtlijn worden tot slot nog drietal interne 
indicatoren genoemd:
1.  De aanwezigheid van een lokaal EMG-protocol 

gebaseerd op de richtlijn.
2.  Bij advies en behandeling van patiënten met UNE 

wordt gebruikgemaakt van schriftelijk informatie-
materiaal waarin aandacht is voor de anatomie van 
de zenuw, de mogelijke pathofysiologische mecha-
nismen, de behandelmogelijkheden en -adviezen 
ten aanzien van het vermijden van bewegingen en 
posities die symptomen kunnen uitlokken.

3.  Aanwezigheid van een lokaal operatieprotocol voor 
éénvoudige decompressie.

Referenties
1. Dijk van JG, Spaans F. Consensus EMG bij compressieneuropathieën. 

Deel II. Compressie neuropathie van de N. Ulnaris bij de elleboog. Neder-

landse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie; 2000. Beschikbaar via: 

www.nvknf.nl.

2. Stewart JD. The variable clinical manifestations of ulnar neuropathies at 

the elbow. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1987;50:252-8.

3. Beekman R, Plas JP van der, Uitdehaag BM, et al. Clinical, electrodiag-

nostic, and sonographic studies in ulnar neuropathy at the elbow. Muscle 

Nerve 2004;30:202-8.

4. Beekman R, Schreuder AH, Rozeman CA, et al. The diagnostic value  



Ti jdschrif t voor Neurologie & Neurochirurgie vol 114  -  nr. 1  -  maar t 2013

Kwaliteit van zorg

27

of provocative clinical tests in ulnar neuropathy at the elbow is marginal.  

J Neurol Neurosurg Psychiatry 2009;80:1369-74.

5. Beekman R. Provocatietests voor ulnarisneuropathie bij de elleboog 

hebben geen toegevoegde waarde. Tijdschr Neurol Neurochir 2011;112:87-8.

6. AAEM. The electrodiagnostic evaluation of patients with ulnar neuropa-

thy at the elbow: literature review of the usefulness of nerve conduction 

studies and needle electromyography. Muscle Nerve 1999;22:S175-S205.

7. Buschbacher RM. Ulnar nerve motor conduction to the abductor digiti 

minimi. Am J Phys Med Rehabil 1999;78:S9-S14. 

8. Visser LH, Beekman R, Franssen H. Short-segment nerve conduction 

studies in ulnar neuropathy at the elbow. Muscle & Nerve 2005;31:331-8.

9. Landau ME, Barner KC, Murray ED, et al. Cold elbow syndrome: spuri-

ous slowing of the ulnar nerve conduction velocity. Muscle Nerve 

2005;32:815-7.

10. Dijk JG, Meulstee J van, Zwarts MJ, et al. What is the best way to as-

sess focal slowing of the ulnar nerve. Clin Neurophysiol 2001;112:286-93.

11. Landau ME, Barner KC, Campbell WW. Optimal screening distance for 

ulnar neuropathy at the elbow. Muscle Nerve 2003;27:570-4.

12. Beekman R, Schoemaker MC, Plas JP van der, et al. Diagnostic value 

of high-resolution sonography in ulnar neuropathy at the elbow. Neurology 

2004;62:767-73.

13. Landau ME, Diaz MI, Barner KC, et al. Changes in nerve conduction 

elocity across the elbow due to experimental error. Muscle Nerve 

2002;26:838-40.

14. Beekman R, Visser LH, Verhagen WIM. Ultrasonography in ulnar neu-

ropathy at the elbow: a critical review. Muscle Nerve 2011;43:627-35.

15. Dellon AL, Hament W, Gittelshon A. Nonoperative management of cubital 

tunnel syndrome: an 8-year prospective study. Neurology 1993;43:1673-7.

16. Nakamichi K, Tachibana S, Ida M, et al. Patient education for the  

treatment of ulnar neuropathy at the elbow. Arch Phys Med Rehabil 

2009;90:1839-45.

17. Svernlov B, Larsson M, Rehn K, et al. Conservative treatment of the 

cubital tunnel syndrome. Hand Surg Eur Vol 2009;34:201-7.

18. Padua L, Aprile I, Caliandro P, et al. Natural history of ulnar entrapment 

at elbow. Clin Neurophysiol 2002;113:1980-4.

19. Watts AC, Bain GI. Patient-rated outcome of ulnar nerve decompression: 

a comparison of endoscopic and open in situ decompression. J Hand 

Surgery 2009;34:1492-8.

20. Bartels RH, Verhagen WI, Wilt GJ van der, et al. Prospective randomized 

controlled study comparing simple decompression versus anterior subcu-

taneous transposition for idiopathic neuropathy of the ulnar nerve at the 

elbow: Part 1. Neurosurgery 2005;56:522-30.

21. Biggs M, Curtis JA. Randomized, prospective study comparing ulnar 

neurolysis in situ with submuscular transposition. Neurosurgery 2006; 

58:296-304.

22. Gervasio O, Gambardella G, Zaccone C, et al. Simple decompression 

versus anterior submuscular transposition of the ulnar nerve in severe  

cubital tunnel syndrome: a prospective randomized study. Neurosurgery 

2005;56:108-17.

23. Keiner D, Gaab MR, Schroeder HW, et al. Comparison of the long-term 

results of anterior transposition of the ulnar nerve or simple decompression 

in the treatment of cubital tunnel syndrome--a prospective study. Acta 

Neurochir 2009;151:311-6.

24. Geutjens GG, Langstaff RJ, Smith NJ, et al. Medial epicondylectomy or 

ulnar-nerve transposition for ulnar neuropathy at the elbow? J Bone & Joint 

Surgery 1996:78:777-9.

Aanwijzingen voor de praktijk

1. Klinisch onderzoek bij UNE geeft vaak geen zekere diagnose. Provocatietests hebben geen meer-

waarde om onderscheid te maken met andere aandoeningen.

2. Vrijwel alle aanbevelingen uit het Nederlands consensusrapport van 2001 over het klinisch-neuro-

fysiologisch onderzoek kunnen worden gehandhaafd.

3. Zenuwechografie is een goede aanvullende test voor UNE. Dit kan worden gebruikt indien het  

klinisch-neurofysiologisch onderzoek niet conclusief of onbetrouwbaar is.

4. Bij patiënten met lichte tot matige verschijnselen van UNE kan eerst conservatieve behandeling 

worden aanbevolen waarbij uitleg wordt gegeven over de anatomie van de zenuw en mogelijke 

pathofysiologische mechanismen, ondersteund door schriftelijk informatiemateriaal.

5. Eénvoudige decompressie van de nervus ulnaris verdient de voorkeur indien tot operatieve behan-

deling wordt overgegaan.


