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1 Algemene gegevens 

 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 

Lichaamsregio 

 

Bovenste extremiteit 

Aandoening 

(ICD) 

 

Zenuwstelsel en zintuigen (perifeer zenuwstelsel) 

Domein 

‘Menselijk 

functioneren’ 

(ICF) 

Sensorische functies en pijn 

 

 Korte beschrijving  Uitvoering: de patiënt krijgt een diagram voorgelegd van beide 

handen en armen. Vervolgens dient de patiënt in het diagram te tekenen waar de 

klachten gelokaliseerd zijn. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen stijfheid, pijn, 

tintelingen en gevoelsstoornissen/doofheid.  

Het ingetekende diagram wordt geclassificeerd in 3 categorieën/patronen:  

A = klassiek patroon, B = waarschijnlijk patroon, C = onwaarschijnlijk patroon.
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 Doelgroep  patiënten met carpaletunnelsyndroom 

 

 Auteur: 

 Oorspronkelijke versie  Katz JN, Stirrat CR (1990)
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 Nederlandse versie   te verkrijgen versie is afkomstig uit de Richtlijn 

Handelen van de bedrijfsarts bij werknemers met Klachten aan arm, 

schouder of nek. 

 

2 Doel van het meetinstrument 

 

 Diagnostisch     

 Evaluatief / effectiviteit  
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3 Soort / vorm van het meetinstrument 

 

 Observatielijst 

 Opbouw: 1 onderdeel 

 Invulinstructie  de patiënt tekent zijn klachten in een diagram van beide 

                              handen en armen 

 Meetniveau  wijze van score (patroonbenoeming); meetniveau ordinaal
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                         A = Klassiek patroon 

                         - tintelingen, doofheid of een verminderd gevoel met of zonder 

                            pijn in tenminste twee van de drie vingers duim, wijsvinger en 

                            middelvinger  

                         - geen symptomen in handpalm of handrug 

                         - symptomen in ringvinger en pink, pijn in de pols en uitstraling van                   

                           de pijn naar proximaal vanuit de pols 

                         B = Waarschijnlijk patroon 

                          - hetzelfde als bij klassiek, alleen is slechts één vinger van de  

                            drie vingers duim, wijsvinger en middelvinger aangedaan 

                          - symptomen in de handpalm zijn nu wel toegestaan, mits ze 

                            beperkt zijn tot de lunaire zijde 

                          C = Onwaarschijnlijk patroon 

                           - geen symptomen in de duim, wijsvinger of middelvinger  

 

 

4 Verkrijgbaarheid 

 

 Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl  

 Geschatte kosten  niet van toepassing 

 Copyright  ja  

 

 

5 Methodologische kwaliteit 

 

Gegevens over de methodologische kwaliteit staan o.a. in de volgende review: 

 

- MacDermid JC. Clinical diagnosis of carpal tunnel syndrome: a systematic review. 

Journal of hand therapy. 2004
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Verder vindt u ook informatie over de methodologische kwaliteit in: 

 

- Amirfeyz R, Mehendale S, Tyrrell S, Bhatia R, Leslie I, Bannister G. Katz and Stirrat 

hand diagram revisited. 2010
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- Bonauto DK, Silverstein BA, Fan ZJ, Smith CK, Wilcox DN. Evaluation of a 

symptom diagram for identifying carpal tunnel syndrome. 2008
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- Dale AM, Strickland J, Symanzik J, Franzblau A, Evanoff B. Reliability of hand 

diagrams for the epidemiologic case definition of carpal tunnel syndrome. 2008
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http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
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6       Hanteerbaarheid / feasibility 

 

 Taal  Nederlands 

 Benodigdheden  invuldiagram 

 Randvoorwaarden  persoon moet alleen, zonder hulp van anderen, het diagram  

                                    invullen 

 Benodigde tijd  onbekend 

 Gebruikershandleiding  zie literatuurlijst
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7          Normgegevens 

 

 Uitkomstklassen  

De patronen zijn onderverdeeld in: klassiek, waarschijnlijk en onwaarschijnlijk.  

Zie voor een beschrijving onderdeel 3.  
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