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Inleiding
Een van de meest bekende provocatietesten in 
de neurologie is het teken van Tinel. De neuro-
loog Jules Tinel (1879-1952) was een latere expo- 
nent van de beroemde 19e-eeuwse Parijse neurolo- 
gische school. Hij beschreef in 1915 een test die hij 
gebruikte voor het vaststellen van zenuwregenera-
tie. De test bestond uit het met de wijsvinger tik-
ken ter hoogte van een beschadigde zenuw, waarbij 
het optreden van paresthesieën een (gedeeltelijk) 
herstel van de zenuw zou voorspellen. Pas later, na 
de tweede wereldoorlog, werd het teken van Tinel 

steeds meer toegepast bij het klinisch neurologisch 
onderzoek van compressieneuropathieën, waaronder 
het carpaletunnelsyndroom (CTS), de ulnaris neu-
ropathie ter hoogte van de elleboog en het tarsale- 
tunnelsyndroom.
Het CTS is de meest frequente compressieneuro-
pathie en kenmerkt zich over het algemeen door 
een vrij gemakkelijk herkenbaar klachtenpatroon. 
Daarentegen zijn de bevindingen bij het neurolo-
gisch onderzoek vaak weinig specifiek en lang werd 
gedacht dat door toevoeging van provocatietesten 
zoals het teken van Tinel de diagnostische betrouw-
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Samenvatting
Het teken van Tinel wordt in de klinische praktijk veelvuldig gebruikt als diagnostische 
provocatietest bij een verdenking op een compressieneuropathie zoals het carpaletunnel-
syndroom en het tarsaletunnelsyndroom. Het teken van Tinel lijkt echter bij deze aandoe-
ningen een beperkte toegevoegde waarde te hebben met een lage sensitiviteit en een 
matige specificiteit en lijkt derhalve geen standaardplaats te hebben in het neurologisch 
onderzoek.
(Tijdschr Neurol Neurochir 2011;112:297-9)

Samenvatting
In clinical practice, Tinel’s sign is often used as a diagnostic test in the detection of com-
pression neuropathies like the carpal tunnel syndrome and the tarsal tunnel syndrome. 
However, Tinel’s sign proved to have a low diagnostic accuracy and low additional diag-
nostic value. Therefore, in general, the Tinel’s sign should not be used to enhance diagnos-
tic accuracy.

De diagnostische waarde van het 
teken van Tinel
The diagnostic value of Tinel’s sign
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baarheid zou toenemen. In dit artikel wordt alleen 
ingegaan op de waarde van het teken van Tinel als 
provocatietest voor een CTS omdat deze test vooral 
in dit kader wordt gebruikt. Het teken van Tinel 
als provocatietest voor een ulnaropathie werd reeds 
eerder in dit tijdschrift besproken.1 

De uitvoering van de test bij 
vermoeden van een CTS
Er zijn verschillende manieren om het teken van 
Tinel bij het vermoeden van een CTS te kunnen op-
wekken. [zie Video op www.ariez.nl] Een manier is 
om met de wijsvinger of middelvinger van de domi-
nante hand ter hoogte van de carpale tunnel (volaire 
zijde van de pols) op de nervus (n.) medianus te tik-
ken. Een variant hiervan is om met de wijs- en mid-
delvinger tegelijk op de n. medianus te tikken. De 
derde methode bestaat uit het uitoefenen van een 
lichte druk door de duim van de niet-dominante 
hand op de n. medianus ter hoogte van de carpale 
tunnel, en vervolgens met de wijs- of middelvinger) 
van de dominante hand op die duim te tikken. In 
plaats van tikken met de vinger, wordt ook wel de 
reflexhamer gebruikt. Men spreekt bij een CTS van 
een positief teken van Tinel indien paresthesieën in 
het distale verloop van de n. medianus optreden.
 

Wat is de waarde van het teken van 
Tinel in het diagnostisch traject van 
het CTS?
De afgelopen 3 decennia zijn veel artikelen versche-

nen over de testkarakteristieken van het teken van 
Tinel met betrekking tot het vaststellen van een CTS 
bij patiënten bij wie deze diagnose vermoed wordt. 
In een uitgebreid overzichtsartikel van D’Arcy en 
McGee in JAMA wordt een overzicht geven van een 
aantal artikelen waarin de sensitiviteit, de specifici-
teit, en de ‘likelyhood ratio’s’ (LR) van het teken van 
Tinel zijn onderzocht (zie Tabel 1).2 De positieve LR 
is de kans dat een test positief is (en een negatieve 
LR de kans dat een test negatief is) bij een patiënt 
met de aandoening versus een patiënt zonder de 
aandoening, waarbij een LR-waarde dicht bij 1 bete-
kent dat de test geen of weinig toegevoegde waarde 
heeft. In het overzicht valt op dat de sensitiviteit en 
ook de specificiteit van het teken van Tinel over het 
algemeen laag zijn, met een LR die niet ver van de 
1 ligt, en waarbij het 95%-betrouwbaarheidsinter-
val vaak de 1 omvat. Deze bevindingen worden ook 
in de onderzoeken uit het afgelopen decennium, op 
een enkele uitzondering na, bevestigd. Wel moet de 
kanttekening worden geplaatst dat de onderzoeken 
die hier vermeld worden heterogeen zijn, waarbij 
bijvoorbeeld in sommige onderzoeken gezonde 
vrijwilligers als controlepersonen werden gebruikt, 
in andere onderzoeken controlepersonen met a- 
typische pijnklachten in de arm, of controleperso-
nen met een polyneuropathie maar geen CTS. Men 
kan zich voorstellen dat tussen deze verschillende  
controlegroepen de interpretatie en vooral de specifi-
citeit van het teken van Tinel sterk kan verschillen.3 
Daarnaast lieten Mondelli et al. zien dat naarmate 
er sprake is van een ernstiger CTS, de diagnostische 
waarde van het teken van Tinel afneemt.4 Bovendien 

webvideo

Tabel 1. Overzicht van onderzoeken naar testkarakteristieken van het teken van Tinel met 
betrekking tot het vaststellen van een CTS.

Naam auteur(s) en jaartal 
van publicatie

Aantal patiënten Sensitiviteit Specificiteit Positieve LR Negatieve LR

Gerr et al, 19956 115 0,25 0,67 0,7 (0, 4-1, 3) 1,1 (0, 9-1, 4)

Golding et al, 19867 110 0,26 0,80 1,3 (0, 6-2, 6) 0,9 (0, 7-1, 2)

Heller et al, 19868 80 0,60 0,77 2,7 (1, 2-5, 9) 0,5 (0, 3-0, 8)

Katz et al, 19909 110 0,59 0,67 1,8 (1, 2-2, 7) 0,6 (0, 4-0, 9)

Kuhlman et al, 199710 228 0,23 0,87 1,8 (1, 0-3, 4) 0,9 (0, 8-1, 0)

Buch-Jaeger et al, 199411 172 0,42 0,64 1,1 (0, 8-1, 7) 0,9 (0, 7-1, 2)

Samengevoegde data 1,4 (1, 0-1, 9) 0,8 (0, 7-1, 0)

LR=’likelyhood ratio’
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is er geen gouden standaard voor de wijze waarop 
het teken van Tinel moet worden uitgevoerd. Zo 
kan bijvoorbeeld de mate van de kracht waarmee 
men met de vinger ter hoogte van de carpale tunnel 
tikt om het teken van Tinel op te wekken, de test-
resultaten beïnvloeden. Deze mate van kracht blijkt 
namelijk tussen de artsen duidelijk te verschillen, en 
zelfs bij één en dezelfde arts.5 Ook is gebleken dat 
het combineren van enkele provocatietesten (naast 
het teken van Tinel) geen toegevoegde waarde heeft 
in het verbeteren van de diagnostische zekerheid.4

Conclusie
Uit het bovenstaande mag blijken dat de waarde van 
het teken van Tinel beperkt is in het neurologisch 
onderzoek bij een verdenking op een CTS. Dit heeft 
er toe geleid dat in de CBO-richtlijn ‘Diagnostiek en 
behandeling van het carpaletunnelsyndroom’ wordt 
afgeraden het teken van Tinel te gebruiken voor het 
stellen van de diagnose CTS.3 Ook andere provoca-
tietesten lijken geen meerwaarde te bieden en kun-
nen achterwege worden gelaten. Een zorgvuldige 
anamnese, gesteund door algemeen neurologisch 
onderzoek en zonodig aanvullend elektrofysiolo-
gisch onderzoek, moet voldoende zijn om tot een 
diagnose CTS te komen.
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