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Mevrouw
Mijnheer

U komt binnenkort naar het ziekenhuis voor een lumbale discusoperatie. 
In deze brochure vindt u hierover meer informatie: de voorbereiding, de 
ingreep en de zorg na de ingreep.

Heeft u na het lezen nog vragen? Aarzel dan niet en contacteer uw arts of 
de verpleegkundigen van de afdeling neurochirurgie.

We wensen u alvast een spoedig herstel toe!

De artsen en verpleegkundigen 
van de afdeling neurochirurgie 
Tel. secretariaat: 09 246 72 00 
Tel. afdeling D303 neuro-, hoofd-, hals- en rugchirurgie en oftalmologie: 
09 246 33 03
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1 Wat is een lumbale hernia?

Een wervelkolom is opgebouwd uit 32 of 33 wervels, van elkaar
gescheiden door tussenwervelschijven. De tussenwervelschijven
bestaan uit een stevig omhulsel, de annulus fibrosus en een zachte kern,
de nucleus pulposus. Omdat het totale gewicht van de romp door de
lage lendenwervels gedragen wordt, is de belasting op de betreffende
tussenwervels zeer groot. Bijgevolg zijn ze het meest onderhevig aan
slijtage.
Deze slijtage veroorzaakt aan de achterzijde van de tussenwervelschijf
soms een scheur in de annulus fibrosus. Hierdoor puilt het zachte
materiaal van de nucleus pulposus naar buiten. De uitpuilende nucleus
pulposus noemen we een discushernia. Omdat een discushernia veel
voorkomt waar een uittredende zenuwwortel voorbijkomt, veroorzaakt
een hernia in veel gevallen druk op de zenuwwortel. Dat uit zich als een
felle pijnuitstraling of sensibiliteitsstoornis en/of krachtverlies in het been
aan de zijde van de hernia.
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2 Voorbereiding operatie

U brengt mee
• de onderzoeksuitslagen, foto’s of CD-rom,
• het pre-operatief samenwerkingsdocument,
• identiteitskaart,
• SIS-kaart,
• thuismedicatie voor 1 dag,
• ziekte-attest dat moet ingevuld worden,
• Eventueel antitrombosekousen, indien u deze reeds bezit

De verpleegster komt bij u om uitleg te geven over de afdeling en de opera-
tie. 
U krijgt anti-trombosekousen aangemeten. U verblijft op uw kamer
tot het operatiekwartier de verpleegkundige verwittigt. Zij zal u een
operatiehemd en de antitrombose-kousen geven die u dient aan te
trekken. Daarna wordt u naar het operatiekwartier gebracht.

Uit te doen voorafgaand aan de operatie
• juwelen, bril of lenzen,
• piercings,
• tandprothese
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3 De operatie

Het doel van de ingreep bestaat erin de discushernia te verwijderen,
zodat de zenuwwortel opnieuw vrij komt te liggen. Deze ingreep wordt
onder volledige narcose uitgevoerd. De wervelkolom wordt geopereerd
via de rugzijde met een verticale insnede. De hernia (nucleus pulposus)
wordt zoveel mogelijk verwijderd om de kans op het heroptreden van een
discushernia op dezelfde plaats te verkleinen.
Het is niet nodig om iets op de plaats van de nucleus pulposus van de
tussenwervelschijf in te brengen, er zijn immers voldoende stabiliserende
elementen rond de wervelkolom aanwezig. Na de operatie wordt u
onmiddellijk naar de ontwaakzaal gebracht. De verpleegkundigen voeren
observaties uit tot u goed bij bewustzijn bent, waarna u terug naar uw
kamer mag.

4 De eerste dag post-operatief

U krijgt nog pijnstilling en al een maaltijd. De verpleegkundige
helpt u bij het ochtendtoilet en controleert het wondverband. De
antitrombose-kousen blijven aan tot het ontslag. Uw arts komt in de
loop van de voormiddag langs en beslist wanneer het infuus uit mag en
wanneer u mag opstaan.  De kinesist zal uitleg komen geven over de
rugergonomie thuis en de vrijblijvende rugrevalidatie na de controle van
de neurochirurg
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5 Ontslagregeling

U krijgt mee naar huis:
• brief voor de huisarts,
• afspraak voor de consultatie met de neurochirurg,
• ziekte-attest.
Er wordt rust voorgeschreven en een eenmalige wondcontrole bij
de huisarts na één week is verplicht. Na vier weken komt u terug op
consultatie bij de neurochirurg in het ziekenhuis. De verpleegkundige van 
de dienst maakt deze afspraak voor u.
 

6 Teamvoorstelling

Tijdens uw verblijf staat een professioneel team klaar om u zo goed mogeli-
jk te begeleiden. De verpleegkundigen van de dienst D303  neuro-, hoofd-, 
hals- en rugchirurgie zijn uw aanspreekpunt bij vragen en problemen. Zij 
krijgen ondersteuning van  een logistiek medewerker, een ergotherapeut,  
kinesitherapeuten, een logopedist en een sociaal assistente.

Neurochirurgen
Dr. Tom Vandekerckhove
Dr. Joris Bleyen
Dr. Jan De Vlieger
Tel.: secretariaat neurochirurgie: 09 246 72 00

Dr. Vandekerckhove Tom Dr. Joris Bleyen Dr. Jan De Vlieger
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Hoofdverpleegkundige Neurochirurgie
Tel.: Dominique De Wulf: 09 246 33 10

Plaats
AZ Maria Middelares
Atrium, ingang D, 3e verdieping, kamers 3301 - 3322
Tel.: 09 246 33 03

Dominique De Wulf
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7 Rugrevalidatie

De eerste vier weken
Wissel regelmatig van houding: liggen (ruglig/zijlig), zitten, staan en
wandelen. Let goed op dat de natuurlijke houding van de rug goed
bewaard blijft. Bij pijn: liggend rusten.

Wat mag je wel doen?
• Kortdurende activiteiten (afwisselen van houding).
• Goed op uw houding letten (bv. bij bukken door de knieën buigen).
• U mag lichte huishoudelijke taken uitvoeren: bv. koken, strijken, was 

ophangen, afwassen of aan de computer zitten.
 
Wat mag je niet doen?
• langdurige activiteiten,
• poetsen of in de tuin werken,
• gewichten opheffen,
• auto rijden of fietsen (gedurende 2 à 3 weken),
• sporten of kinesitherapie volgen.

Na de controle van de neurochirurg bieden wij u vrijblijvend
rugrevalidatie aan met als doel:
• leren functioneren op een rugvriendelijke manier zodat uw rug minder 

belast wordt,
• trainen van de spieren, een eigen spierencorset opbouwen,
• streven naar een gezonde manier om terug de draad op te nemen in uw 

werk, hobby’s, sociaal en sportief leven.

Wat houdt rugrevalidatie in?
• Rugschool: lessen ergonomie, met als doel inzicht krijgen in uw eigen 

lichaamshouding en aanleren van rugvriendelijke technieken.
• Rugtraining: opbouwen van een spierencorset via individuele oefeningen, 

uitbreidbaar tot een fitnessprogramma voor rugpatiënten en conditieop-
bouw.

Het revalidatiecentrum kan u bereiken via het nummer 09 246 99 00.
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