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Diagnose en behandeling van 
ulnaropathie bij de elleboog
Diagnosis and treatment of ulnar neuropathy at the elbow

dr. G.C.W. de Ruiter1, dr. C. Verhamme2, prof. dr. J.H. Coert3, dr. B.A. Coert4

SAMENVATTING
Neuropathie van de nervus ulnaris bij de elleboog 
komt frequent voor en kan in sommige gevallen lei-
den tot ernstige klachten. Dit artikel gaat in op zowel 
het klinisch beeld, de diagnostiek en conservatieve 
behandeling, alsook op de verschillende operatie- 
indicaties en technieken, waaronder primaire de-
compressie van de nervus ulnaris, subcutane en 
submusculaire transpositie. Ook de behandelings-
mogelijkheden voor persisterende of recidiverende 
ulnaropathie na primaire chirurgische behandeling 
worden besproken. Ten slotte komt de klinische rele-
vantie van verschillende anatomische varianten aan 
bod.
(TIJDSCHR NEUROL NEUROCHIR 2020;121(3):105-10)

SUMMARY
Ulnar neuropathy at the elbow frequently occurs and 
in some cases may lead to severe symptoms. In this 
article, both indications and conservative treatment 
are discussed, as well as the different surgical indi-
cations and options, including decompression of the 
ulnar nerve and subcutaneous and submuscular 
transposition. Also, the options for persistent or re-
current ulnar neuropathy after primary surgical treat-
ment are discussed. Finally, the clinical relevance of 
different anatomical variations is discussed.
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INLEIDING
Neuropathie van de nervus ulnaris bij de elleboog (UNE) is 
de tweede meest voorkomende neuropathie na het carpale-
tunnelsyndroom en heeft een incidentie van 20,9 per 
100.000 personen.1 Dit artikel gaat in op de anatomie van 
de n. ulnaris ter hoogte van de elleboog en op de pathogene-
se, het klinisch beeld, aanvullende diagnostiek en de behan-
deling van UNE. Daarbij worden ook de resultaten van de 
chirurgische behandeling besproken, inclusief de opties 
voor persisterende of recidiverende UNE ondanks eerdere 
operatie. Ten slotte komt de klinische relevantie van ver-
schillende anatomische varianten aan bod, waaronder luxa-
tie van de n. ulnaris, ‘snapping’ van het caput mediale van 

de musculus triceps en de aanwezigheid van een anatomi-
sche variant, de musculus epitrochleoanconeus.

ANATOMIE
De n. ulnaris is een gemengd motorische-sensibele zenuw 
die ontspringt aan de fasciculus medialis afkomstig uit het 
onderste deel van de plexus branchialis, de truncus inferior, 
dat gevormd wordt door de wortels C8 en Th1. In de boven-
arm verloopt de zenuw mediaal van het caput mediale van 
de m. triceps en lateraal van het septum intermusculare me-
diale soms onder een fibromusculaire band door, ook wel de 
arcade van Struthers genoemd (zie Figuur 1 op pagina 106).2 
In anatomische studies is het voorkomen van deze arcade 
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wisselend, waardoor sommigen het bestaan ervan betwijfe-
len.3 Distaal hiervan loopt de n. ulnaris richting de sulcus 
tussen de mediale epicondyl en het olecranon. Ook hier 
loopt de zenuw onder een fibreuze band door, veelal het li-
gament van Osborne genoemd, die loopt van de mediale 
epicondyl naar het olecranon en in verbinding staat met de 
buiken van de m. flexor carpi ulnaris (FCU).4 Tezamen vor-
men deze structuren de cubitale tunnel. Evolutionair is het 
ligament van Osborne waarschijnlijk een overblijfsel van de 
m. epitrochleoanconeus, die gezien wordt in 3% van de pri-
maire operaties voor UNE (zie Figuur 2).5 Distaal van het li-
gament van Osborne verloopt de n. ulnaris onder de apo-
neurose tussen de buiken van de FCU (zie Figuur 1).

PATHOGENESE
Een mogelijke oorzaak voor UNE is chronisch belasting van 
de arm, bijvoorbeeld ten gevolge van zwaar werk.6 Een ver-
klaring hiervoor is dat de druk in de cubitale tunnel toe-
neemt bij flexie van de elleboog (>30 graden).7 Ook com-
pressie van buitenaf kan leiden tot ulnaropathie, zoals 
bijvoorbeeld door het leunen met de elleboog op een tafel-
blad of stoelleuning. Bijzondere vormen van externe com-
pressie kunnen ontstaan door intraneurale of extraneurale 
ganglia of door heterotope ossificatie.8 Ten gevolge van een 

trauma bij de elleboog kan een (partieel) axonotmesis-letsel 
optreden, wat soms leidt tot een neuroom in de zenuw. 

KLINISCH BEELD 
Patiënten met UNE kunnen verschillende klachten ervaren. 
Meestal is sprake van (pijnlijke) tintelingen en een verdoofd 
gevoel in de pink en ulnaire zijde van de ringvinger. Ongeveer 
60% heeft ook gevoelsklachten in de distributie van de dorsa-
le ulnaire cutane tak. Bij ernstigere vormen treedt zwakte op 
van de ulnaris-geïnnerveerde intrinsieke handspieren en 
soms van de ulnaris-geïnnerveerde onderarmspieren (m. 
flexor carpi ulnaris). Ook spontane verkrampingen van de 
hand kunnen optreden. Afhankelijk van de duur en ernst van 
het krachtverlies in de hand kan een klauwhand ontstaan. 
Pijnklachten in de pink en ringvinger, eventueel doortrek-
kend in de onderarm, kunnen voorkomen, maar staan vaak 
niet op de voorgrond. Daarnaast kunnen patiënten pijnklach-
ten ervaren bij de elleboog (al of niet in combinatie met klach-
ten van epicondylitis medialis). ’s Nachts zijn de klachten 
vaak ernstiger, omdat de elleboog dan vaak gebogen ligt. 
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FIGUUR 1. Het anatomisch beloop van de nervus ulnaris ter 

hoogte van de elleboog. Proximaal van de elleboog loopt de 

zenuw onder een fibreuze band door, genaamd het ligament 

van Struthers (mogelijke compressie getoond in bovenste cir-

kel); ter plaatste van de elleboog onder het ligament van Os-

borne; distaal van de elleboog onder de aponeurose tussen 

de buiken van de m. flexor carpi ulnaris (beide vergroot ge-

toond in onderste cirkel).

FIGUUR 2. Anatomische variaties rond de elleboog. (A) 

Meest voorkomende situatie met het ligament van Osborne 

tussen de mediale epicondyl en het olecranon. (B) De anato-

mische variant van de m. epitrochleoanconeus (3% van de 

gevallen), die meestal gepaard gaat met een prominent caput 

mediale van de m. triceps. Klinische consequentie is dat bij 

deze variant de nervus ulnaris tijdens de operatie het best 

distaal van de sulcus kan worden opgezocht (zie omlijnd vier-

kant in tekening B) en vervolgens vervolgd naar proximaal 

(aangegeven met pijl), omdat de zenuw proximaal van de sul-

cus bedekt wordt door het caput mediale van de m. triceps. 

Dit is anders dan in de normale situatie, waarbij de nervus 

ulnaris tijdens de operatie proximaal van de sulcus wordt op-

gezocht (zie omlijnd vierkant in tekening A) en naar distaal 

wordt vervolgd (zoals aangegeven met pijl).
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Er zijn veel klinische testen voor ulnaropathie, maar deze 
zijn niet goed gevalideerd. Voorbeelden zijn het teken van 
Froment, waarbij flexie van de duim optreedt bij tractie aan 
bijvoorbeeld papier dat is geklemd tussen duim en wijsvin-
ger in geval van zwakte van de m. adductor pollicis, en het 
teken van Wartenberg, waarbij de pink afstaat doordat de 
m. extensor digiti minimi niet wordt tegengewerkt door de 
m. adductor digiti minimi. 
Een eenvoudige klinische classificatie voor de ernst van de 
ulnaropathie ontbreekt. In de literatuur worden verschillen-
de classificaties gebruikt, waaronder die van Dellon. Deze 
worden echter met name gebruikt voor wetenschappelijk 
onderzoek en minder vaak in de dagelijkse praktijk.9 Er is 
een gevalideerde Nederlandse vertaling van de PRUNE (‘pa-
tient rated ulnar nerve evaluation’) beschikbaar, die bruik-
baar kan zijn bij de eerste beoordeling, maar ook bij het vol-
gen van de klachten.10 Tijdens het lichamelijk onderzoek kan 
verder worden gelet op eventuele luxatie van de n. ulnaris bij 
flexie van de elleboog; dit heeft mogelijk consequenties voor 
de chirurgische behandeling. 

AANVULLEND ONDERZOEK
Als aanvullend onderzoek wordt in veel gevallen een EMG 
verricht. Bij het zenuwgeleidingsonderzoek wordt dan nage-
gaan of er een ‘compound muscle action potential’ 
(CMAP)-amplitudeverval is en/of geleidingsvertraging over 
het elleboogsegment (zie Tabel 1).11 Wanneer het zenuwgelei-
dingsonderzoek een ulnaropathie ondersteunt, is naald-
EMG als aanvullend onderzoek meestal niet zinvol. Naald-
EMG kan wel van nut zijn wanneer ulnaropathie niet wordt 
ondersteund en er differentiaaldiagnostisch bijvoorbeeld 
wordt gedacht aan een C8/Th1-radiculopathie of een laesie 
van het onderste deel van de plexus brachialis. Wanneer op 
grond van de anamnese een compressie ter hoogte van het 
kanaal van Guyon wordt overwogen, kan een geleidingsver-
traging ter hoogte van de pols deze diagnose ondersteunen.
De laatste jaren is het echografisch onderzoek sterk in op-
komst bij de diagnostiek van UNE. Een toegenomen trans-
versale oppervlakte of longitudinale diameter van de n. ul-
naris bij de elleboog ondersteunt de diagnose (zie Tabel 1).12 
Ten opzichte van geleidingsonderzoek is een voordeel van 
echografie dat ook kan worden gekeken naar eventuele 
(sub-)luxatie van de n. ulnaris en het voorkomen van anato-
mische varianten, zoals de aanwezigheid van een 
m. epitrochleoanconeus, ‘snapping’ caput mediale van de 
m. triceps, of eventueel andere pathologie, zoals een neu-
room of een intra- of extraneuraal ganglion. Wanneer een 
verdenking bestaat op deze andere aandoeningen is het 
raadzaam om aanvullend een MRI-scan van de elleboog te 
maken. 

BEHANDELING
Hoewel een eenvoudige, goed gedefinieerde classificatie ont-
breekt om de ernst van ulnaropathie te bepalen, adviseert de 
richtlijn Ulnaropathie om bij lichte tot matige klachten een 
conservatief beleid te overwegen.11 De richtlijn is niet duide-
lijk over wanneer chirurgie moet worden overwogen: dit kan 
gedeeltelijk afhangen van de ernst en/of langere duur van de 
symptomen. Er zijn geen gerandomiseerde studies gepubli-
ceerd die conservatieve met chirurgische behandeling verge-
lijken.13 Hierdoor bestaat aanzienlijke praktijkvariatie.

CONSERVATIEVE BEHANDELING
In de Nederlandse richtlijn wordt aangegeven dat bij conser-
vatieve behandeling van UNE de patiënt uitleg dient te krij-
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TABEL 1. Aanvullend onderzoek bij neuropathie 
van de nervus ulnaris bij de elleboog. 

EMG-criteria (een van de volgende)11

Motorische zenuwgeleidings-
snelheid over elleboogseg-
ment

<43 m/s

Motorische zenuwgeleidings-
snelheid over het elleboog-
segment

>15 m/s trager dan over 
het onderarmsegment

CMAP-amplitudeafname >16% over het elleboog-
segment

Tijdens het onderzoek wordt de elleboog 90° gebogen 
gehouden. Geadviseerd wordt het motorische gelei-
dingsonderzoek zowel naar de m. interosseus 1-2 als de 
m. abductor digiti quinti te verrichten. Een elleboogseg-
ment van 8 cm wordt aanbevolen. Bij het vinden van een 
geïsoleerde amplitudeafname zonder begeleidende ge-
leidingsvertraging over de elleboog moet worden gezocht 
naar een proximale Martin-Gruberanastomose. ‘Inching’ 
kan worden overwogen als behoefte bestaat aan een 
(extra) lokaliserend argument. Het sensibele zenuwgelei-
dingsonderzoek is niet behulpzaam bij nadere lokalisatie 
van een laesie van de nervus ulnaris, maar wel bij het 
uitwerken van de differentiële diagnose.

Echo-criteria (een van de volgende)12

Maximale transversale opper-
vlakte bij elleboog

>8 mm2

Maximale longitudinale dia-
meter bij elleboog

>2,9 mm

Bij echografisch onderzoek van de nervus ulnaris wordt 
de elleboog 90° gebogen gehouden. Anatomische ver-
anderingen, zoals de aanwezigheid van een m. epitroch-
leoanconeus en prominent caput mediale van de m. 
triceps, worden vastgelegd. Daarnaast kan een dynami-
sche evaluatie voor het vaststellen van (sub)luxatie van de 
nervus ulnaris en/of ‘snapping’ van de m. triceps worden 
verricht.

CMAP=‘compound muscle action potential’
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gen over de anatomie van de zenuw en het mogelijke pa-
thofysiologische mechanisme, ondersteund door schriftelijk 
informatiemateriaal.11 Daarbij moeten adviezen worden ge-
geven ten aanzien van het vermijden van bewegingen en po-
sities die symptomen kunnen uitlokken, inclusief aandacht 
voor de werkomgeving. Afhankelijk van de ernst kan ook 
begeleiding worden gevraagd aan een hand-, fysio- of ergo-
therapeut. Corticosteroïdinjecties hebben geen gunstig ef-
fect.14 Een effect van ‘bracing’ is niet aangetoond. Twee sys-
tematische reviews toonden een verbetering van de klachten 
na conservatieve behandeling van 35-100% na 6-12 maan-
den.13,15 

OPERATIEVE BEHANDELING
VERSCHILLENDE TECHNIEKEN
Er zijn verschillende operatietechnieken die bij de behande-
ling van ulnaropathie kunnen worden toegepast.13 De meest 
frequent uitgevoerde ingreep in Nederland is de eenvoudige 
decompressie. Hierbij wordt de zenuw vrij gelegd door het 
ligament van Osborne over de zenuw door te nemen in dis-
tale richting (en eventueel ook proximaal het ligament van 
Struthers en distaal de aponeurose van de FCU, zie Figuur 1 
op pagina 106). Deze techniek geeft gemiddeld een kans van 
70% op klinische verbetering binnen 6-12 maanden.13

Aanvullend kan een transpositie van de n. ulnaris worden 
uitgevoerd, waarbij de zenuw vanuit de sulcus langs de me-
diale epicondyl naar anterieur wordt verplaatst. Voor anteri-
eure transpositie van de n. ulnaris zijn verschillende tech-
nieken ontwikkeld: subcutane en submusculaire 
transpositie. Bij subcutane transpositie komt de n. ulnaris 
tussen de fascie van de flexorpronatormassa en de subcutis 
te liggen. Vervolgens wordt ter plaatse van de mediale epi-
condyl een verbinding gemaakt met de subcutis om luxatie 
terug naar de sulcus te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld 
door een kleine opening in de fascie te maken en deze fascie 
te verbinden met de huid (techniek volgens Eaton).16 Bij de 
submusculaire transpositie wordt de aanhechting van de 
flexorpronator massa aan de mediale epicondyl doorgeno-
men.17 De zenuw wordt vervolgens onder de spiermassa 
door omgelegd en de aanhechting wordt hersteld. De aan-
hechting kan hierbij Z-vormig worden geïnciseerd, zodat de 
spier na transpositie kan worden verlengd door de langste 
delen met elkaar te verbinden.18 Deze techniek verkleint de 
kans dat de getransponeerde zenuw secundair wordt gecom-
primeerd door verkorting van de spier.19 

Zowel de subcutane als de submusculaire transpositie heeft 
voor- en nadelen. Zo heeft de subcutane variant als nadeel 
dat de n. ulnaris na transpositie afgekneld kan raken proxi-
maal en/of distaal van de transpositie. Doordat de zenuw 

proximaal van de elleboog van diep naar oppervlakkig loopt 
en distaal van de elleboog weer van oppervlakkig naar diep, 
ontstaat een geknikt beloop. Een voordeel van subcutane 
ten opzichte van submusculaire transpositie is dat de opera-
tie minder ingrijpend is en patiënten eerder de aangedane 
arm weer kunnen belasten (na 2 weken versus 6 weken na 
submusculaire transpositie). Voordelen van submusculaire 
transpositie zijn dat de zenuw geen geknikt beloopt heeft en 
beschermd wordt door de overliggende spiermassa. 

De kans op verbetering na subcutane en submusculaire 
transpositie is vergelijkbaar met de resultaten na standaard 
decompressie. De kans op complicaties is echter groter na 
transpositie (met name gevoelloosheid rond het litteken en 
kans op een infectie), en daarom wordt over het algemeen de 
voorkeur gegeven aan eenvoudige decompressie als primaire 
behandeling van UNE.13,20 
Naast deze beschreven technieken zijn er nog andere me-
thoden, zoals scopische decompressie en mediale epicon-
dylectomie. Scopische eenvoudige decompressie heeft, afge-
zien van een kleinere incisie, geen meerwaarde ten opzichte 
van de open procedure.21 Mediale epicondylectomie, waarbij 
de mediale epicondyl wordt losgemaakt en na submusculai-
re transpositie opnieuw wordt gefixeerd, wordt in Neder-
land (nog maar) weinig toegepast, waarschijnlijk vanwege de 
pijnklachten ten gevolge van het doornemen van het bot. 

INDICATIES VOOR OPERATIE
Indien conservatieve behandeling onvoldoende effect heeft, 
kan worden overgegaan tot operatieve behandeling. Hierbij 
kan het lastig zijn om te bepalen welk effect wordt beoogd 
met de operatie. Over het algemeen is een operatie geïndi-
ceerd wanneer klachten van tintelingen niet verbeterd zijn. 
Onvoldoende herstel van functie is ook een indicatie, maar 
de kans op herstel na operatie is kleiner dan bij klachten van 
tintelingen. Daarbij duurt functieherstel vaak langer (tot een 
jaar). 

Bij aanhoudende of recidiverende klachten van pijn of tinte-
lingen na een primaire decompressie kan worden overwo-
gen om alsnog een transpositie uit te voeren.22 Vooraf wordt 
de EMG en/of het echografisch onderzoek herhaald. Over 
het algemeen vindt een tweede operatie op zijn vroegst 3 
maanden na de eerste operatie plaats. Er kan worden geko-
zen tussen de genoemde opties voor transpositie. Op basis 
van de literatuur is lastig te zeggen welke techniek de beste 
resultaten geeft.22 Recente retro- en prospectieve studies to-
nen succesvol herstel bij ongeveer 60-70% van de patiënten 
die submusculaire transpositie hebben ondergaan.22,23 Na 
subcutane transpositie zijn de succespercentages 50-75%. 
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De resultaten van de verschillende studies kunnen echter 
niet goed worden vergeleken, vanwege verschil in inclusie en 
gebruikte uitkomstmaten.23 

KLINISCHE RELEVANTIE VAN ANATOMI-
SCHE VARIANTEN
De meest voorkomende anatomische variant bij het optre-
den van UNE is luxatie van de n. ulnaris. Discutabel daarbij 
blijft of in aanvulling op eenvoudige decompressie een 
transpositie in eerste instantie nodig is. Bartels et al. vonden 
geen verschil na een subgroepanalyse in de uitkomsten van 
neurolyse versus subcutane transpositie in het geval van 
(sub)luxatie, alhoewel de groepen in deze studie klein waren 
en er geen onderscheid gemaakt werd tussen sub- en volle-
dige luxatie.20 In het Haaglanden Medisch Centrum, Am-
sterdam UMC en UMC Utrecht wordt over het algemeen 
een transpositie uitgevoerd in het geval van luxatie, mits 
deze vooraf tijdens lichamelijk en/of echografisch onderzoek 
is vastgesteld. Het optreden van luxatie kan ook peroperatief 
worden beoordeeld door middel van flexie van de elleboog. 
In onze ervaring is het tijdens een primaire decompressie, 
uitgevoerd onder lokale verdoving, veelal echter te pijnlijk 
voor de patiënt om op dat moment alsnog een transpositie 
uit te voeren. Vandaar dat de preoperatieve echo van groot 
belang is en soms aanvullend wordt gemaakt in geval van 
verdenking op luxatie tijdens lichamelijk onderzoek bij elek-
trofysiologisch reeds vastgestelde UNE. 
Een andere reden voor het maken van een preoperatieve 
echo is het mogelijke voorkomen van een ‘snapping’ triceps. 
Tijdens lichamelijk onderzoek kan dit sterk lijken op een 
luxatie van de n. ulnaris, maar de m. triceps luxeert vaak 
onder meer spanning, wat soms zelfs hoorbaar is. Belangrijk 
om daarbij te realiseren is dat een ‘snapping’ triceps vaak in 
combinatie met luxatie van de n. ulnaris optreedt. Het niet 
vaststellen van de ‘snapping’ triceps kan daarbij leiden tot 

het persisteren of verergeren van de klachten van UNE, 
doordat de n. ulnaris na subcutane transpositie extra be-
kneld kan raken ten gevolge van deze ‘snapping’ triceps.24 
Met preoperatief echografisch onderzoek kan tevens worden 
nagegaan of sprake is van een m. epitrochleoanconeus. 
Wanneer deze spier aanwezig is, kunnen het beste de aan-
hechtingen van de spier aan de mediale epicondyl en het 
olecranon worden losgemaakt, waarna de spier in zijn geheel 
wordt verwijderd.5 Deze procedure wordt door patiënten als 
zeer pijnlijk ervaren als die wordt uitgevoerd onder lokale 
anesthesie. Een alternatief is om de spier alleen door te ne-
men, maar dit kan leiden tot restcompressie, mede doordat 
hypertrofie van deze spier waarschijnlijk de oorzaak van de 
klachten is.25 Verder is kennis over de aanwezigheid van 
deze spier vooraf van belang, omdat tijdens de operatie de n. 
ulnaris het best distaal van de sulcus kan worden opgezocht 
en vervolgd in proximale richting (tegenovergesteld van de 
richting die wordt gevolgd tijdens de standaardprocedure 
voor decompressie van de n. ulnaris, zie Figuur 2 op pagina 
106).5 De reden hiervoor is dat de n. ulnaris proximaal van 
de m. epitrochleoanconeus vaak wordt bedekt door een pro-
minent caput mediale van de m. triceps, waardoor het in 
eerste instantie vaak lastig kan zijn om de zenuw proximaal 
van de sulcus te vinden. Daarbij is het in veel gevallen nodig 
om dit mediale deel van de m. triceps te verwijderen, omdat 
dit ook restcompressie van de n. ulnaris kan geven.5 

CONCLUSIE
Op dit moment is er nog weinig bewijs voor wat de beste 
behandeling van UNE is. Er is behoefte aan gerandomiseer-
de studies die conservatieve met chirurgische behandeling 
vergelijken. In de praktijk wordt over het algemeen bij aan-
houdende of verergerende klachten ondanks conservatieve 
behandeling in eerste instantie een eenvoudige decompres-
sie uitgevoerd. Bij recidiveren of persisteren van UNE on-

AANWIJZINGEN VOOR DE PRAKTIJK

1 Bij neuropathie van de nervus ulnaris bij de elleboog (UNE) kan conservatieve behandeling in geval van lichte 
tot matige klachten uitkomst bieden. 

2 Bij ernstigere klachten of bij aanhouden van klachten ondanks conservatieve behandeling is eenvoudige 
decompressie de chirurgische behandeling van eerste keuze. 

3 Bij recidiveren of persisteren van klachten ondanks eenvoudige decompressie kan een subcutane of 
submusculaire transpositie worden uitgevoerd.

4 Echografie heeft een belangrijke aanvullende waarde bij de diagnostiek van UNE, mede omdat 
anatomische varianten, zoals een ‘snapping’ triceps en de aanwezigheid van een musculus 
epitrochleoanconeus, kunnen worden aangetoond.
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danks primaire eenvoudige decompressie kan een subcuta-
ne of submusculaire transpositie worden overwogen. Ook 
hiervoor is behoefte aan een gerandomiseerde studie om 
vast te stellen welke techniek het meest effectief is. Echogra-
fisch onderzoek heeft een belangrijke plaats in de preopera-
tieve ‘work-up’: ten eerste om de diagnose UNE te onder-
steunen, en ten tweede om vast te stellen of sprake is van 
anatomische variaties, zoals een ‘snapping’ triceps of m. 
epitrochleoanconeus.
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