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Ulnarisneuropathie ter hoogte van de 
elleboog: de praktijkvoering in twee 
verschillende ziekenhuizen 
Ulnar neuropathy at the elbow: clinical practice in two different Dutch hospitals

J. Wijntjes1, dr. J.H.T.M. Koelman2

SUMMARY
Ulnar neuropathy at the elbow (UNE) is the most 
common focal neuropathy after carpal tunnel syn-
drome. Most patients are treated conservatively, 
with surgical intervention being less common. There 
are at present no Dutch guidelines as to when surge-
ry is a more appropriate form of treatment. Looking 
at the two treatments available, we questioned 
whether differences in course of action existed 
within most Dutch hospitals. We conducted retros-
pective research in university and regional hospitals 
(72 vs. 113 patients). The most remarkable finding 
was that in the university hospitals none of the pa-
tients were treated surgically, while in the regional 
hospitals 12% of patients received this form of inter-
vention. After a comprehensive literature search, no 
comparative studies were found, comparing surgical 
intervention with a more conservative course of acti-
on/treatment. The question as to when to treat a pa-
tient surgically still remains unanswered.

SAMENVATTING
De nervus ulnaris-neuropathie ter hoogte van de el-
leboog (UNE) is na het carpaaltunnelsyndroom de 
meest voorkomende focale neuropathie. De meeste 
 patiënten worden conservatief behandeld, maar ook 
een operatieve behandeling is mogelijk. De richtlijn 
geeft geen advies wanneer over te gaan tot operatie. 
Om te achtehalen welke verschillen er bestaan in de 
praktijkvoering tussen Nederlandse ziekenhuizen, 
werd een retrospectief onderzoek naar het beleid in 
een academisch en perifeer ziekenhuis (72 vs. 113 
 patiënten) uitgevoerd. De opvallendste bevinding 
was dat in het academische ziekenhuis niemand 
operatief werd behandeld en in het perifere zieken-
huis 12% van de  patiënten. In een uitgebreide litera-
tuursearch werden geen vergelijkende studies ge-
vonden waarin een operatieve behandeling werd 
vergeleken met conservatieve behandeling. De vraag 
wanneer over te gaan tot operatieve behandeling 
blijft daarom onbeantwoord. Zolang deze vraag on-
beantwoord is, zal de praktijkvoering per zorgverle-
ner verschillend blijven. 
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2018;119(4):128-32) 
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INLEIDING 
De nervus ulnaris-neuropathie ter hoogte van de elleboog 
(UNE) is na het carpaaltunnelsyndroom de meest voorko-
mende focale neuropathie. De aandoening is een veel gezien 
probleem in de huisartsenpraktijk en op de polikliniek 
Neurologie.
De huidige richtlijn ‘Neuropathie van de nervus ulnaris bij 
de elleboog’ uit 2011 geeft een goed overzicht van de klini-
sche kenmerken, het aanvullend onderzoek en de behande-
lopties.1 Het klinische beeld kenmerkt zich door gevoels-
stoornissen in de pink en de ringvinger met zwakte en 
atrofie van de door n. ulnaris geïnnerveerde spieren, zoals 
de pinkmuis. Voor goede lokalisatie van de neuropathie 
wordt aanvullend onderzoek geadviseerd. Hierbij wordt 
gebruikgemaakt van zenuwgeleidingsonderzoek (EMG). In 
een toenemend aantal ziekenhuizen wordt tegenwoordig 
ook gebruikgemaakt van zenuwechografie. De meeste 
 patiënten worden conservatief behandeld (uitleg van het 
ziektebeeld, houdingsadvies), maar ook een operatieve 
behandeling is mogelijk. De richtlijn geeft geen advies wan-
neer over te gaan tot operatie. Het is aan de behandelaar om 
hier een keuze in te maken. 
Om te achterhalen welke verschillen er bestaan in de prak-
tijkvoering binnen Nederlandse ziekenhuizen, hebben wij 
een retrospectief onderzoek gedaan naar het beleid dat bij 
 patiënten met UNE werd gevoerd in twee verschillende zie-
kenhuizen. Daarnaast hebben we een literatuursearch ver-
richt naar nieuwe studies die antwoord kunnen geven op de 
vraag wanneer over te gaan tot operatieve behandeling van 
UNE. 

METHODE
Er werd retrospectief onderzoek gedaan naar alle  patiënten 
met UNE in de periode van 2011-2012 in twee ziekenhuizen 
(Academisch Medisch Centrum en OLVG west, beide te 
Amsterdam). De  patiënten werden geselecteerd op basis van 
de geregistreerde dbc ‘ulnaropathie’. 

Klinische gegevens werden uit het dossier herleid: leeftijd, 
zijde, lichaamslengte, duur van de klachten, aangegeven 
gevoelsstoornissen; aangegeven zwakte, en objectiveerbaar 
krachtsverlies (MRC-gradering) van de door n. ulnaris geïn-
nerveerde spieren. Daarnaast werden de EMG-verslagen 
geanalyseerd. Hierbij werd gebruikgemaakt van de in de 
richtlijn genoemde afkapwaarden voor de diagnose UNE.1,2 
Bij het sensibele geleidingsonderzoek van de n. ulnaris afge-
leid van dig V: 
-  verlaagde ‘sensible nerve action potential’ (SNAP)-ampli-

tude (< 10uV) 
Bij het motore geleidingsonderzoek van de n. ulnaris afgeleid 

van de m. abductor digiti minimi of de m. interosseus dor-
salis I: 
-  verlaagde motore geleidingssnelheid (MGS) over de 

sulcus (< 43 m/s) 
-  verlaagde motore geleidingssnelheid (MGS) over de 

sulcus vergeleken met onderarm (Δ 15 m/s) 
-  ‘compound muscle action potential’ (CMAP)-amplitude-

reductie van > 16 % over de sulcus. 
Ook werd gekeken naar het naaldmyografisch onderzoek in 
de m. interosseus dorsalis I. Hierbij werd gelet op tekenen 
van denervatie (teken van axonaal verval) of reïnnervatie 
(passend bij oude neurogene schade). Tijdens de EMG-on-
derzoeken werd altijd de temperatuur in acht genomen. 
Tevens werd gekeken of er verschillen in klinische of 
EMG-bevindingen bestonden tussen wel en niet geope-
reerde  patiënten. Het onderzoek werd aangemeld bij de 
medisch ethische commissies van de betrokken zieken-
huizen, die verdere beoordeling niet nodig achtten. 

STATISTIEK 
Bij normaal verdeelde numerieke data werd gebruikgemaakt 
van de T-test en bij niet-normaal verdeelde data van de 
Mann-Whitney U-test. Door de kleine omvang van de groep 
die een operatie kreeg, werd uitgegaan van een niet-normale 
verdeling in deze groep. In geval van categoriale data werd 
gebruik van de chi-squaretest. Berekeningen werden 
gemaakt met behulp van IBM SPSS statistics versie 21. 

RESULTATEN
In totaal werden in de onderzochte periode in het academi-
sche ziekenhuis 72  patiënten met een UNE gezien en in het 
perifere ziekenhuis 113. De klinische kenmerken van de 
 patiënten in beide ziekenhuizen toonden behoudens een 
verschil in waargenomen kracht geen verschillen (zie Tabel 1, 
pagina 130). 
Bij de analyse van de EMG-onderzoeken viel op dat aanvul-
lend EMG-onderzoek significant vaker werd aangevraagd in 
het perifere ziekenhuis. Ook werd in het perifere ziekenhuis 
de SNAP-amplitude significant vaker laag bevonden. Er 
werden verder geen verschillen gevonden in de waarden van 
de motore geleiding en naaldmyografische bevindingen. 
De opvallendste bevinding was dat in het academische zie-
kenhuis niemand werd verwezen voor een operatieve 
ingreep en in het perifere ziekenhuis 12% van de  patiënten. 
Dit verschil was significant (zie Tabel 1). Er werden geen 
 patiënten verwezen voor een operatieve ingreep naar een 
ander centrum. 
In de vergelijking tussen de wel en niet geopereerde groep 
bleek dat mannen vaker werden geopereerd. Verder 
bestonden er tussen de wel en niet geopereerde groep geen 
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klinisch significante verschillen. Bij de analyse van de 
EMG-onderzoeken werden in de geopereerde groep signifi-
cant vaker afwijkende geleidingswaarden (verlaagde SNAP, 
verlaagde motore geleidingssnelheid ten opzichte van 
onderarm, CMAP-reductie over sulcus) en naaldmyografi-
sche afwijkingen gevonden (zie Tabel 2, pagina 131). Bij alle 
geopereerde  patiënten vond een EMG plaats. 

DISCUSSIE

DISCREPANTIES TUSSEN BEIDE 
ZIEKENHUIZEN
Hoewel er tussen beide ziekenhuizen geen grote verschillen 
bestonden wat betreft de klinische kenmerken en de bevin-
dingen bij het EMG-onderzoek, bestonden er enkele opval-
lende discrepanties. In de perifere kliniek was bij de geope-
reerde groep het EMG vaker afwijkend dan bij de niet 
geopereerde groep. In de academische kliniek werd signifi-
cant vaker motorische zwakte waargenomen, terwijl dit dus 

geen aanleiding was voor een operatie. In het academische 
ziekenhuis werd bij slechts 65% van de  patiënten een EMG 
gemaakt. De klinische kenmerken van  patiënten met of 
zonder EMG waren niet verschillend (data niet getoond). 
Het is niet inzichtelijk wat heeft geleid tot deze verschillende 
benaderingen.

UPDATE VAN DE RICHTLIJN
Na het verschijnen van de richtlijn (2011) verscheen in 2012 
een Cochrane-review over de behandeling bij UNE.3 In 
november 2016 verscheen hiervan een update.4 Hierin 
werden slechts 2 gerandomiseerde studies beschreven 
waarin conservatieve therapieën werden vergeleken.5,6 Er 
werden in het geheel geen vergelijkende studies gevonden 
waarin een operatieve behandeling werd vergeleken met 
conservatieve behandeling. Eén van de 2 genoemde studies 
in de Cochrane-review was een gerandomiseerde studie met 
55 geïncludeerde  patiënten, waarin het effect van een echo-
geleide corticosteroïdeninjectie werd vergeleken met 

Tabel 1. Patiëntkarakteristieken. 

Academisch (72) Perifeer (113) p-waarde Test

Klinische kenmerken

Geslacht - man 46 63,9% 60 53,1% 0,148 Χ2

Zijde - links 40 55,6% 72 63,7% 0,541 Χ2

Leeftijd in jarenI 50,2 +/- 12,5 49,5 +/- 13,7 0,771 T-test

Lengte in cmII 175 (168-180) 173 (163,5-178,5) 0,225 MwU

Duur in maandenII 3 (2-7,5) 5 (2-12) 0,072 MwU

Gevoelsstoornissen 66 94,3% 106 96,4% 0,510 Χ2

Anamnestisch zwakte 27 37,5% 40 35,4% 0,565 Χ2

Kracht in MRC-graadII 4,0 (4,0-5,0) 5,0 (4,0-5,0) 0,002 MwU

Klinische neurofysiologie 

EMG aangevraagd 47 65,3% 96 85,0% 0,002 Χ2

SNAP verlaagd 17 36,2% 56 62,2% 0,004 Χ2

Verlaagde MGS over sulcus 24 57,1% 47 49,5% 0,407 Χ2

Verlaagde MGS ten opzichte van 
onderarm

22 52,4% 47 49,5% 0,754 Χ2

CMAP-reductie over sulcus 11 26,2% 24 21,2% 0,754 Χ2

Denervatie 14 34,1% 22 27,8% 0,909 Χ2

Behandeling

Operatief 0 0% 14 12,3% 0,002 Χ2

Igemiddelde +/- standaarddeviatie; IImediaan (eerste en laatste kwartiel)#  
MRC = schaal waarbij graad 0 een paralyse is en graad 5 maximale kracht, SNAP = ‘sensible nerve action potential’, 
MGS = motore geleidingssnelheid, CMAP = ‘compound muscle action potential’, X2 = chi-squaretest, MwU = Mann-
Whitney U-test.



JA ARGANG119AUGUSTUS20184

KWALITEIT 131

placebo. Iedere  patiënt kreeg hiernaast ook algemene infor-
matie over UNE en een houdingsadvies. Er kon geen positief 
effect van de corticosteroïdeninjectie worden aangetoond.5 
In de Cochrane-review bleek het op basis van klinische- en 
elektrofysiologische bevindingen of bevindingen bij 
zenuw-beeldvorming niet mogelijk een gefundeerd behan-
deladvies te geven. Een literatuursearch naar vergelijkende 
studies over operatieve of conservatieve behandeling bij 
UNE na het verschijnen van de laatste Cochrane-review 
leverde geen nieuwe studies op.
 
NIEUWE ONTWIKKELINGEN
Onlangs zijn er artikelen verschenen die een handvat bieden 
voor een beter oordeel over de prognose van een  patiënt met 

UNE. Beekman et al. hebben een puntensysteem ontwik-
keld waarin gebruik wordt gemaakt van 4 variabelen. De 
prognose was minder gunstig als de rechterzijde was aange-
daan, bij  patiënten met meer uitgesproken zwakte van de 
pinkmuis en bij meer uitgesproken verdikking van de zenuw 
bij zenuwechografie. CMAP-amplitudereductie van > 16% 
(vooral > 50%) over de ulcus was geassocieerd met een gun-
stigere uitkomst. De laatste bevinding past bij focale demye-
linisatie van de zenuw met een grotere kans op herstel.7 
Nauwkeurige lokalisatie van UNE zou kunnen helpen in het 
beslissen wel of niet te opereren. Omejec et al. beschreven 
dat compressie proximaal van de elleboog vaker voorkomt 
bij  patiënten met bureauwerk (zie Figuur 1). Compressie dis-
taal van de elleboog ter hoogte van de humero-ulnaire apo-

Tabel 2. Karakteristieken in de wel en niet geopereerde groep. 

OK (14) GEEN OK (171) p-waarde Test

Klinische kenmerken

Geslacht - man 85,7% 55,0% 0,025 Χ2

Zijde - links 71,4% 59,6% 0,582 Χ2

Leeftijd in jarenI 56,5 (44,0-64,3) 49,0 (40,0-58,0) 0,213 MwU

Lengte in cmI 174,5 (173,0-179,3) 173,0 (165,0-179,0) 0,384 MwU

Duur in maandenI 6,0 (2,0-12,0) 3,5 (2,0-10,5) 0,665 Χ2

Gevoelsstoornissen 92,9% 95,8% 0,610 Χ2

Anamnestisch zwakte 77,8% 53,6% 0,160 Χ2

Kracht in MRC-graadI 4,1 (4,0-4,25) 4,6 (4,0-5,0) 0,310 MwU

Klinische neurofysiologie

SNAP verlaagd 91,7% 49,6% 0,005 Χ2

Verlaagde MGS over sulcus 76,9% 49,2% 0,057 Χ2

Verlaagde MGS ten opzichte van 
onderarm

76,9% 47,6% 0,044 Χ2

CMAP-reductie over sulcus 50,0% 23,2% 0,042 Χ2

Denervatie 66,7% 25,9% 0,003 Χ2

I mediaan (eerste en laatste kwartiel)
MRC = schaal waarbij graad 0 een paralyse is en graad 5 maximale kracht, SNAP = ‘sensible nerve action potential’, 
MGS = motore geleidingssnelheid, CMAP = ‘compound muscle action potential’, X2 = chi-squaretest,  
MwU = Mann-Whitney U test
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neurose (cubitale tunnel) komt vaker voor in de dominante 
hand bij  patiënten die zwaar werk uitvoeren (zie Figuur 1). 
Zij suggereren dat in de eerste groep een conservatieve 
behandeling naar alle waarschijnlijkheid aangewezen is en 
dat in de laatste groep operatief ingrijpen de voorkeur zou 
hebben.8 Het onderzoek werd beperkt door de observatio-
nele opzet. Om deze hypothese te bevestigen is een aanvul-
lende studie vereist. 

CONCLUSIE
Het is niet bekend wat de beste behandeling is voor UNE. 
Meerdere auteurs hebben sinds het verschijnen van de 
richtlijn in 2011 het belang van een goede lokalisatie van 
UNE benadrukt. Wij adviseren dan ook om tijdens de ana-
lyse van een  patiënt met UNE te streven naar een goede 
lokalisatie en de uitkomst hiervan mee te laten wegen in de 
beslissing over het te voeren beleid. De vraag wanneer 
daadwerkelijk operatieve behandeling op zijn plek is, blijft 
echter onvoldoende beantwoord. Er is dan ook behoefte 
aan vergelijkend onderzoek tussen de conservatieve en 
operatieve behandeling. Deze vraag is onlangs in de ken-
nisagenda van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie 
opgenomen als 1 van de 12 meest urgente onderzoeks-

vragen binnen de neurologie. Zolang deze vraag onbeant-
woord blijft, zal de praktijkvoering per ziekenhuis of zorg-
verlener verschillend blijven. 
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Figuur 1. Schematische weergave van het beloop van de n. ulnaris in de elleboog. Locatie A: proximaal van de elleboog. 

Locatie B: distaal van de elleboog ter hoogte van de humero-ulnaire aponeurose. 


