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Praktische informatie 

Opname 
Datum: …../…../….. 

Uur:   ……………u 

Campus :   ……………… 

 
Aandachtspunten 

NUCHTER vanaf: ……………...u 

Vooronderzoek door uw huisarts 

Raadpleging anesthesie 

……………………………………………………………………………….... 

Inleiding 

Deze brochure biedt u de nodige informatie over de heelkundige 
behandeling van degeneratieve tussenwervelschijf. U leest hierin meer 
over de ingreep zelf, de verzorging in het ziekenhuis, aandachtspunten 
en richtlijnen voor thuis. Het is onmogelijk om in deze brochure alle 
details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig 
bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.  
 
Algemene informatie over administratie, wat u moet meebrengen, uw 
verblijf in AZ Turnhout, ontslagprocedure, niet-medische begeleiding, 
accommodatie, enzovoort vindt u op onze website www.azturnhout.be of 
in de onthaalbrochure hospitalisatie die u bij inschrijving of van de 
verpleging heeft ontvangen. Indien u geen onthaalbrochure heeft 
ontvangen, vraag ernaar bij de verpleegkundige.  
 
Breng deze brochure mee als u naar het ziekenhuis komt. 
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Informatie over het ziektebeeld 

Het merendeel van de 
patiënten met lage rug- en/of 
beenpijn zullen geen ingreep 
moeten ondergaan. Echter 
wanneer niet-operatieve 
behandeling onvoldoende is, 
kan een ingreep worden 
overwogen.  
 
Het vastzetten van een rug 
(weliswaar gedeeltelijk) wordt 
sinds verschillende jaren 
toegepast. De techniek en de 
gebruikte materialen zijn de 
laatste jaren fel verbeterd.  
 
Het doel van deze operatie is u te verlossen van de hevige pijn en terug 
stabiliteit te geven aan uw rug. Door dit langs de buikzijde uit te voeren 
worden uw rugspieren, achterste wervelstructuren en zenuwen niet 
aangeraakt. Het herstel verloopt daardoor ook veel sneller.  
 
De oorzaak van de pijn is slijtage van de tussenwervelschijf (= discus) 
onderaan in de rug. Dit is een normaal verouderingsverschijnsel dat bij 
iedereen voorkomt, al is de mate waarin het optreedt, van mens tot mens 
verschillend. Deze slijtage (= discartrose) treedt op in de meest 
beweeglijke schakels van de rug, met name ter hoogte van hals en lage 
rug. De slijtage kan optreden door jaren uw rug zwaar te belasten of door 
een instabiliteit van een schakel (na bv. een herniaoperatie). Verder kan 
u ook familiaal belast zijn. Roken zorgt ook voor versnelde slijtage.  
Ten gevolge van deze slijtage zakt de discus in welke pijn veroorzaakt 
ter hoogte van de rug zelf. 
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Voorbereiding op de ingreep 

Wat brengt u mee? 

Bij opname in het ziekenhuis dient u de volgende zaken mee te brengen.  

 Deze brochure (grondig gelezen en eventueel voorzien van 
vragen).  

 De uitgevoerde onderzoeken.  

 Het "pre - operatief dossier regio Turnhout" ingevuld door de 
huisarts.  

 Een lijst van de door u ingenomen medicamenten.  

 De door u ingenomen medicamenten (niet alle bestaande 
medicamenten kunnen voorradig zijn in het ziekenhuis!).  

 Radiografieën (= codes van de onderzoeken wanneer deze niet 
werden uitgevoerd in AZ Turnhout).  

 Laboresultaten (indien in uw bezit).  

Voorbereiding 

 Indien u om welke redenen dan ook geneesmiddelen inneemt om 
uw bloed te ontstollen of te "verdunnen" (zoals Marcoumar®, 
Marevan®, Sintrom®, Plavix®, Aspirine®, Xarelto®, Pradaxa® of 
Eiquis®) dient u hiervoor contact op te nemen met de arts die deze 
medicatie heeft voorgeschreven om te vragen hoe deze medicatie 
tijdelijk gestopt en/of eventueel vervangen kan worden door een 
ander geneesmiddel (bv. laag moleculair gewicht heparine). In elk 
geval moet uw stolling de dag van de ingreep op peil zijn omdat 
anders ernstige bloedingen onvermijdelijk zijn. Wanneer de stolling 
niet voldoende geregeld is, zal de ingreep onverbiddelijk uitgesteld 
worden.  

 

 De post operatieve pijn (=pijn na de ingreep) 
kan op meerdere manieren bestreden 
worden. Dit zal met de anesthesist (de dokter 
die u in slaap zal doen) besproken worden. 
De voorkeur gaat uit naar een intraveneuze 
pijnpomp PCIA (= via catheter in ader). Deze 
pomp kan u zelf bedienen, zonder enig risico, door op de knop te 
drukken. U dient voldoende en tijdig te drukken (zeker niet wachten 
tot de pijn niet meer draaglijk is). U kunt niet teveel drukken. 
Gezien pijn na deze ingreep meestal zeer goed meevalt, is het 
mogelijk dat deze pijnpomp snel verwijderd wordt.  
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 De dag voor de ingreep mag u na middernacht noch eten noch 
drinken. Wanneer de voorbereiding op de ingreep begint, krijgt u 
nog de gelegenheid om naar het toilet te gaan.  

 

 Juwelen, piercings (veroorzaken brandwonden!!), tandprothesen, 
bril, contactlenzen, nagellak en make-up dienen verwijderd te 
worden. 

 

 Hierna krijgt u een operatiehemdje. U wordt afgehaald en per bed 
naar de operatiekamer gebracht. Uw identiteit blijft verzekerd door 
een armband aan de rechterpols. Hierop staat uw naam en uw 
kamernummer.  
 

 Net voor de ingreep zullen u nog een aantal vragen worden 
gesteld. Met name wie u bent, wanneer u bent geboren, voor welke 
dokter u komt en voor welke ingreep (en zo van toepassing welke 
kant). Deze vragen zijn onderdeel van een normale procedure om 
vergissingen te voorkomen. U hoeft dus zeker niet ongerust te 
worden.  

Hoe verloopt de ingreep? 

Tijdens de operatie installeren wij u in 
rugligging en maken een insnede van 
ongeveer 8 cm overlangs onder de navel 
of volgens de bikinilijn. De keuze is 
afhankelijk van het niveau dat moet 
geopereerd worden. Het buikvlies wordt 
niet geopend. Zo kan men langs de zijkant van de buikwand de wervels 
benaderen. De wervels worden aldus via de buikzijde benaderd 
(Anterior). De tussenwervelschijf wordt in totaliteit (ter hoogte van de 
lage rug = Lumbar) verwijderd zonder dat het ruggenmerg en de 
zenuwen moeten aangeraakt worden. Bovendien wordt op deze manier 
de normale vorm van de wervels behouden (er wordt niks weggenomen 
van de wervelstructuren) en moeten er geen rugspieren losgemaakt 
worden.  
 
De hoogte van de ingezakte tussenwervelschijf wordt opgekrikt door het 
plaatsen van 1 kooi (= cage). Deze kooi is hol en wordt opgevuld met uw 
eigen bot (=botgreffes genomen ter hoogte van bekkenkam) of 
botvervangmiddel.  
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Deze kooi wordt extra verankerd in de wervellichamen door middel van 2 
schroeven in bovenliggend en 2 schroeven in onderliggend 
wervellichaam of in sommige gevallen door het plaatsen van een plaat 
aan de voorzijde van de wervels. 
Op deze manier worden de wervels langs de voorzijde ‘Interbody’ 
(=kooien tussen de wervels) met elkaar verbonden (Fusion). Het 
uiteindelijke vastgroeien duurt verschillende maanden en wordt 
opgevolgd door middel van radiografieën.  

Het verloop na de ingreep 

Eerste 24 uur 

De eerste 24 uur na de ingreep dient u op de rugzijde te blijven liggen. 
Uitzondering hierop is mogelijk in overleg met uw behandelende arts. U 
mag echter in geen geval zelf omdraaien. U dient steeds hulp te vragen 
aan een verpleegkundige.  
 
Er werd een tijdelijke blaassonde geplaatst zodat de urine spontaan 
afloopt in een vergaarzak. Deze sonde wordt verwijderd van zodra u kunt 
opkomen (zie verder).  
 
Ongeveer 2 uur na de ingreep mag u een beetje water drinken. 
 
De pijn kan u zelf onder controle houden door middel van de pijnpomp 
(zie boven).  

Tweede dag 

Tijdens de tweede dag mag u geleidelijk aan meer beginnen bewegen 
en rondlopen. (Voorover buigen is absoluut niet toegestaan.)  
 
Maak u echter geen zorgen wanneer dit niet mogelijk is. Gezien de 
uitgebreidheid van de ingreep is het perfect mogelijk dat u nog teveel 
rugpijn heeft. Deze verdwijnt geleidelijk aan.  
 
De blaassonde wordt verwijderd. Dit bevordert uw mobiliteit en verlaagt 
het risico op een blaasinfectie.  
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Derde dag 

Samen met de kinesist en/of verpleegkundige mag u meer en meer het 
bed verlaten en proberen rustig rond te wandelen in de kamer.  
 
De pijnpomp wordt verwijderd (zo dit al niet gebeurde op de 2de dag) en 
perorale (via de mond) pijnstilling wordt gestart. Wanneer de pijn toch 
nog te hevig is dient u dit te melden aan de verpleegkundige. In 
samenspraak met uw behandelend arts zal bijkomende pijnstilling 
worden gegeven.  
 
Op deze dag wordt eveneens een controle radiografie gemaakt. Uw 
behandelend arts zal deze met u bespreken.  

Vierde en volgende dagen  

Vanaf nu kunt u rustig rondwandelen in de kamer en in de gang. U kunt 
zelf bepalen hoeveel u rondloopt, rust, ... .  
 
U dient echter wel regelmatig te veranderen van houding. De zittende 
houding is in het begin (= verschillende weken) het lastigste.  
 
Ontslag wordt bepaald in functie van uw pijn. Mogelijks kan u al op dag 3 
of 4 het ziekenhuis verlaten.  

Verwikkelingen 

Hoewel we alles in het werk stellen om de kans op medische 
verwikkelingen zo klein mogelijk te houden, kunnen bij elke ingreep toch 
onverwachts neveneffecten optreden en dit zowel tijdens de ingreep als 
in de herstelperiode. Meestal zijn ze echter zeldzaam en kunnen ze 
behandeld worden. In dit geval zijn de voornaamste risico’s: 

Infectie 

Infectie is een erge verwikkeling. Zelfs met al de moderne middelen die 
ons ter beschikking zijn, is de kans op infectie nooit volledig afwezig. 
Oppervlakkige infecties (wondproblemen) kunnen eenvoudig verholpen 
worden. Diepe infecties stellen ernstigere problemen maar kunnen 
behandeld worden. Er zijn dan wel bijkomende ingrepen nodig. Wij willen 
hierbij opmerken dat het normaal is dat uw wonde na deze ingreep 
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langer vocht afgeeft. Dit is geen infectie maar zal wel goed gecontroleerd 
worden door de verpleegkundige en uw behandelende arts.  
Infecties kunnen ook later optreden (jaren na de ingreep) wanneer er 
een kiem via uw bloedbaan tot in het gewricht geraakt. Daarom dient u 
bij elke bloedige manipulatie (tandverzorgingen, operaties, ...) steeds te 
vermelden dat u materiaal in uw rug heeft. Dan kan de behandelende 
arts preventief antibiotica toedienen.  

Flebitis 

In de periode rond de ingreep bestaat er een verhoogde kans op flebitis 
(klontervorming in de bloedvaten). De belangrijkste manier om dit te 
voorkomen is mobiel blijven. Daarom wordt er gevraagd, vanaf het 
begin, zoveel mogelijk de benen en de voeten te bewegen.  
 
Supplementair wordt er medicatie (Laagmoleculairgewicht Heparine type 
Clexane of Fraxiparine) gegeven om de klontervorming te verminderen. 
Het dient benadrukt te worden dat deze medicatie de nood tot 
vroegtijdige mobilisatie niet kan vervangen. Deze medicatie wordt na uw 
ontslag verder gezet gedurende 3 weken.  

Specifieke complicaties eigen aan rugchirurgie via 
buikzijde 

Scheurtje buikvlies 

Bij de benadering van de wervels langs buikzijde kan er een 
scheurtje optreden in het buikvlies. Op deze manier komt er lucht in 
de buikholte welke het middenrif kan prikkelen. Dit kan een beetje 
pijn veroorzaken ter hoogte van de schouder. Dit verdwijnt 
spontaan na 1 a 2 dagen. Het scheurtje wordt gehecht en u 
ondervindt hier later geen hinder meer van.  

Misselijkheid 

U kan 1 à 2 dagen een misselijk gevoel hebben. Dit kan 
veroorzaakt zijn door de narcose zelf, pijnstilling in de pijnpomp of 
door manipulatie van de darmen. Deze misselijkheid kan worden 
behandeld met medicatie en gaat meestal vanzelf over.  
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Beschadiging bloedvaten 

Aan de voorzijde van de wervels liggen de grote slagaders en 
aders die zich splitsen naar de beide benen. Tijdens een dergelijke 
ingreep kunnen deze bloedvaten beschadigd raken wat een extra 
procedure met zich kan meebrengen. 

Seksuele dysfuncties 

Aan de voorzijde van de wervels loopt een apart zenuwstelsel. Dit 
kan tijdens deze ingreep beschadigd raken en seksuele 
dysfuncties met zich meebrengen. Met name kan dit bij de man 
leiden tot een zaadlozing in de blaas waardoor de man technisch 
gezien onvruchtbaar wordt. Wanneer er nog een duidelijke 
kinderwens aanwezig is, kan het aan te raden zijn om sperma in te 
vriezen alvorens de ingreep te laten uitvoeren.  
Bij de vrouw kan dit leiden tot vaginale droogte.  

Niet vastgroeien 

Mogelijke complicatie eigen aan een fusie (=vastzetten) is het niet 
vastgroeien. Dit kan nieuwe ingrepen met zich meebrengen. 

Andere 

Andere ernstige verwikkelingen (schade aan zenuw) zijn eveneens 
mogelijk en zullen uitvoerig met uw behandelend arts worden besproken. 
De veel voorkomende angst op verlamming en rolstoel zijn echter fel 
overroepen.  

Ontslag uit het ziekenhuis 

De totale hospitalisatie bedraagt gemiddeld 3 à 7 dagen. In functie van 
de revalidatie en de wondgenezing kan dit verblijf evenwel langer of 
korter zijn. 

Medische attesten 

De in te vullen attesten (mutualiteit -"vertrouwelijk"-, 
verzekeringspapieren, attest werkverlet voor werkgever, ...) worden best 
aan de verpleging overhandigd zodat deze bij het dossier gevoegd 
kunnen worden. Deze documenten kunnen dan vooraf ingevuld worden, 
wat de ontslagprocedure vergemakkelijkt. 
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Brief huisarts 

Een kopie van deze brief werd reeds aan de huisarts verstuurd. Deze 
brief kunt u voor eigen gebruik bijhouden (consultatie bij controlerende  
geneesheer, persoonlijk dossier). Hierin staat vertrouwelijke medische 
informatie. U dient er zelf over te waken deze informatie enkel door te  
geven aan personen die recht hebben op deze informatie.  

Voorschrift (pijn)medicatie 

 Dafalgan forte tot 4 maal 1 per dag te nemen bij pijn.  

 Ibuprofen 600 tot 3 maal per dag zo nodig en zo geen 
maagproblemen. 

 Zo nodig Tradonal odis 50 mg 

 LMGH (fraxiparine, clexane, ...) welke nog voorzien worden 
gedurende 3 weken  

Controleraadpleging 

 Huisarts 
14 dagen na ingreep ter verwijdering van de knoopjes, de 
onderhuidse draad moet niet verwijderd worden gezien het een 
verteerbare draad is. 
 

 Orthopedisch chirurg 
Afspraak wordt meegegeven. 

Voorschrift thuisverpleging 

 LMGH (zoals bv fraxiparine, clexane, ..) dienen 1 maal per dag 
onderhuids toegediend te worden en dit gedurende 3 weken.  

 Nazorg van de wonde bestaat uit ontsmetten en droog verband.  
 
Wat u mee krijgt bij ontslag en wanneer u het ziekenhuis mag verlaten 
na de ingreep, leest u op www.azturnhout.be of in de algemene 
onthaalbrochure hospitalisatie of dagopname die u bij de inschrijving 
heeft meegekregen. Indien u geen onthaalbrochure heeft ontvangen, 
vraag ernaar bij de verpleegkundige.  

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=8561ab36-c9ba-402d-b2c9-1d96cd909877
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Richtlijnen en aandachtspunten voor thuis 

Het is zeer belangrijk om afwisselende houdingen aan te nemen. Dus 
niet langdurig staan, slenteren, of zitten. U moet uw activiteiten 
geleidelijk aan opdrijven. Geen rugbelastende huishoudelijke activiteiten 
verrichten zoals stofzuigen, poetsen, ....  
 

 Niet voorover bukken en zeker niks tillen of dragen dat zwaarder is 
dan 5 kilo.  

 Niet fietsen, met de auto of bromfiets rijden tot uw behandelend 
arts het toelaat.  

 Bij het opstaan moet u de manier respecteren welke u werd 
aangeleerd door de verpleegkundigen in het ziekenhuis. Namelijk 
eerst op de zij draaien, dan benen uit het bed en u zijdelings 
opdrukken met een hand. Zo komt u in een zittende positie. Nu kan 
u veilig rechtstaan.  

 Roken heeft een negatieve invloed op het vastgroeien 
van de wervels (=pseudartrose). Zie dit misschien als 
een moment om te stoppen.  

 Kinesitherapie met oog op rug en 
buikspierversterkende oefeningen wordt pas na enkele weken 
gestart. Eventuele pijnstillende kinesitherapie wordt zonodig 
vroeger gestart. Dit wordt beslist op uw eerste consultatie na de 
ingreep bij uw behandelende arts.  

Tot slot 

Hebt u na het lezen van deze brochure nog vragen of opmerkingen, dan 
kunt u terecht bij uw behandelend arts, dokter Patricia Verstraete, of de 
verpleegkundigen van de dienst orthopedie. Wij hopen van harte dat 
deze brochure u wegwijs heeft gemaakt in het verloop en de 
nabehandeling van deze ingreep. Uiteraard wensen wij u een 
aangenaam verblijf in AZ Turnhout, een goede thuiskomst en een 
spoedig herstel. 
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Wie contacteren bij vragen of problemen? 

Bij problemen die niet kunnen wachten tot op de controleraadpleging kan 
contact opgenomen worden met het secretariaat orthopedie (campus 
Sint-Elisabeth  014 40 67 85 of campus Sint-Jozef  014 44 44 30) of 
tijdens de wachturen met de chirurg van wacht op de dienst 
spoedgevallen ( 014 40 60 11). Indien deze het noodzakelijk vindt, zal 
hij de behandelende chirurg contacteren. 
 
Meer info op www.turnhout-orthopedie.be 

Persoonlijke notities/ vragen 

Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u die hier noteren. Zo hebt u 
ze altijd bij de hand bij een gesprek met de arts of verpleegkundige. 
 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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Versie: 12/08/2022 

Campus Sint-Jozef 
Steenweg op Merksplas 44 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

Campus Sint-Elisabeth 
Rubensstraat 166 
2300 Turnhout 
014 40 60 11 

V.U. : Jo Leysen  gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout vzw  (vertegenwoordiger Eleyas bv) 

Steenweg op Merksplas 44  2300 Turnhout 

AZ Turnhout vzw 
www.azturnhout.be 
info@azturnhout.be 
 

Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout 

https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=611b8c58-a3d8-435d-9f32-9b729a5ed798
https://azturnhout.iprova.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=f8eed031-62f8-48ae-931b-2a016185082b
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