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Neem contact op met één van de fysiotherapeuten
op de website van Contex,  www.contex.info 
Op deze site vindt u de lijst met alle CTS-
behandelende fysiotherapeuten in Nederland.

PHYSTRAC-Tractietherapie…succesvol 
bij het Carpaaltunnel Syndroom
✓ Effectief  70% van de CTS-patiënten  merkt al 

binnen 6 behandelingen een verlichting van de 
klachten.

✓ Duurzaam Uit onderzoek blijkt dat 60% van de 
behandelden na 2 jaar nog steeds geen klachten 
meer heeft.. 

✓ Veilig U kunt tijdens de therapie gewoon door-
gaan met uw dagelijks leven. 

✓ Pijnvrij U merkt slechts een niet onaangenaam 
gevoel van oprekken.

PHYSTRAC CARPAALTUNNEL - TRACTIETHERAPIE

Om een snel succes te bereiken, moet de behande-
ling in een zo vroeg mogelijk stadium worden uit-
gevoerd. Al na 6 behandelingen merkt 70% van de 
getroffenen een verlichting van de klachten. Meestal 
zijn 12 behandelingen voldoende om de pijn te laten 
verdwijnen.

PHYSTRAC...
het veilige alternatief

PHYSTRAC



  

Een operatie kan niet ongedaan worden gemaakt. 
Bespreek daarom alle aspecten met uw arts voordat 
u tot een operatie besluit. 
 

PHYSTRAC CARPAALTUNNEL - TRACTIETHERAPIE PHYSTRACCARPAALTUNNEL - TRACTIETHERAPIE

Carpaaltunnel Syndroom: Wat is dat? 
Het Carpaal Tunnel Syndroom, afgekort CTS, is 
een beknelling van de middelste armzenuw (nervus 
medianus) in de pols. Deze beknelling  verstoort de 
werking van de zenuw en veroorzaakt de klachten. 
Er zijn tal van oorzaken. Overbelasting in vrije tijd 
en op het werk is vaak de hoofdoorzaak.

Komt CTS vaak voor?
Ja, volgens enquêtes heeft tussen de 10% en 15% 
van de volwassen bevolking last van symptomen van 
een CTS, waarbij het risico voor vrouwen vele malen 
groter is. 

Wat merkt men bij Carpaaltunnel 
Syndroom?
!  Het eerste waarschuwingssignaal: pijnlijk 
 inslapen van de hand, gedurende de nacht. 
 Door licht masseren of door met de hand te 
 wapperen worden de klachten nog in een een   
 vroeg stadium verlicht    
!  In een later stadium slaapt de hand vaak ook 
 nog overdag.
!  De pijn kan uitstralen tot in de arm en nek. 
!  Stijfheid, zwelling, doof gevoel en krachtverlies 
 in de hand zijn klachten, die hier na verloop van  
 tijd nog bij komen.

Het CTS geneest meestal niet vanzelf. Een succes-
volle behandeling, zonder operatie, is kansrijk, 
vooral in het beginstadium . Raadpleeg daarom een 
arts als u één van de symptomen waarneemt. 

Andere Conservatieve CTS therapieën
Bij andere  non-operatieve behandelingen  van CTS 
wordt soms een nachtspalk aanbevolen. Verder 
bestaan er medicamenteuze middelen zoals anti-
reumatica, vitamine B6, een cortisone-injectie in de 
carpaaltunnel en ook ergonomische maatregelen.  

Operatief
Als conservatieve maatregelen niet helpen, is een 
operatie vaak de laatste mogelijkheid. Ondanks 
goede resultaten, zitten aan elke operatie risico’s 
vast. Bij maximaal 18% doen zich complicaties voor. 
Verder kan de arbeidsgeschiktheid gedurende 
langere tijd sterk beperkt zijn.

Hoe werkt de PHYSTRAC - 
Tractietherapie?
Elke zenuw moet zich in het omliggende weefsel 
kunnen bewegen. Bij deze aandoening neemt de 
beweegbaarheid na verloop van tijd af.  De Phystrac-
tractietherapie brengt de beweegbaarheid met een 
gedoseerde tractie weer tot stand. 

Tijdens de therapie wordt de pols in verschillende 
posities gericht en wisselend opgerekt. Dit oprekken 
verbetert bovendien de bloed- en lymfecirculatie. 
Om deze therapie gecontroleerd te kunnen uitvoeren 
is hiervoor een speciaal apparaat ontwikkeld dat al 
meer dan 10 jaar met succes wordt toegepast.

Carpaaltunnel Syndroom: Wat is dat? 
Het Carpaal Tunnel Syndroom, afgekort CTS, is 
een beknelling van de middelste armzenuw (nervus 
medianus) in de pols. Deze beknelling  verstoort de 
werking van de zenuw en veroorzaakt de klachten. 
Er zijn tal van oorzaken. Overbelasting in vrije tijd 
en op het werk is vaak de hoofdoorzaak.

Belangrijk: ook klachten in het gebied van de 
schouder/arm kunnen te maken hebben met CTS.
Dit wordt vaak niet herkend.


