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Ganglion

Ganglion

uitstulping van het gewrichtskapsel of van de 
peesschede die gevuld is met synoviale vloeistof. 

Ganglion cyste 

Goedaardige zwelling die 
meestal op de bovenkant 
van de pols ontstaat

Soms aan de onderkant, 
maar ook in kleinere vorm 
in de vingers kan 
voorkomen (buigpees 
ganglion en mucoide
cyste). 

Update 2021

❖ Bij een ganglion wordt aspiratie pro diagnosi ontraden, omdat 

het beloop na deze behandeling niet anders is dan bij 

afwachtend beleid. 

❖ Gebruik diafanie bij diafanoscopie bij twijfel over de diagnose 
en vraag zo nodig echografie aan.

diafanie bij diafanoscopie
ganglion cyst light test

• opeens zijn, maar ook 
geleidelijk ontstaan 

• meestal geen klachten

• ‘in de weg zitten’, een zeurend 
gevoel geven of bij bepaalde 
bewegingen pijn doen.

Symptomen 

Soms wordt een Röntgenfoto 
gemaakt om onderliggende 
gewrichtsslijtage uit te sluiten. 
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Ontstaan

• oorzaak onduidelijk 
• icm artrose
• beschadiging van banden 
rond de pols
• hypermobiliteit 
• na fractuur 

• Geen samenhang tussen 
ontstaan van ganglion en 
werk of hobby's.

Behandeling 

• Niets doen
• Aspiratie - leegzuigen
• Kapotdrukken
(crushen)
• ‘doorprikken’ van het 
ganglion 

Behandeling

AMC/ Videler
protocol

The Birmingham 
Wrist Instability 
Programme
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Behandeling
leegzuigen, heldere, stroperige 
vloeistof verwijderd 

Operatie 
Eventuele onderliggende 
gewrichtsafwijkingen moeten 
natuurlijk in voorkomend geval 
tegelijkertijd behandeld worden. 

De nabehandeling bestaat uit 1-2 
weken gips, waarna de hand weer 
gewoon ingeschakeld kan worden. 

operatie

Postoperatieve behandeling

Tendon gliding exercises

Operative treatment did not result in less pain 
intensity or disability, or higher satisfaction 
compared with non-operative treatment.

Evaluatie via email (noodzakelijk voor 
accreditatie)

Hand-out van presentaties via HandWeb 
pagina (link wordt verstuurd)

Video's via HandWeb YouTube kanaal

Module 2 basis 
Trauma’s van de hand en pols 
donderdag 6 april 2026
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