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Mevrouw
Mijnheer
Binnenkort zal je een heelkundige ingreep ondergaan voor een
lumbale fusie. In deze brochure vind je informatie over de ingreep
zelf, de voorbereiding en de nazorgen.
Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen, aarzel dan niet en
contacteer de verpleegkundigen van de afdeling neurochirurgie. De
contactgegevens staan achteraan in de brochure.
We wensen je alvast een spoedig herstel toe!
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De rug

De wervelkolom is opgebouwd uit 32 of 33 wervels, van elkaar
gescheiden door tussenwervelschijven.
De tussenwervelschijf of discus bevindt zich tussen de
wervellichamen. Deze vormt een soort kussen dat bewegingen
toelaat maar beschermt de wervels ook door schokken te
absorberen.

Tussenwervelschijf tussen twee wervels
De wervelkolom telt vijf lumbale wervels. Deze hebben een groot
wervellichaam en een driehoekig wervelgat. Ze zijn zwaar gebouwd
om meer gewicht te kunnen dragen. Voor- en achterwaartse
bewegingen zijn mogelijk door hun speciale vorm. Aan de lumbale
wervels zijn geen ribben bevestigd.
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De lumbale fusie: drie technieken

Door de operatie wordt de rugaandoening behandeld zodat pijn
en eventueel krachtsverlies of sensibiliteitsuitval (gevoel) kunnen
verbeteren.
Een lumbale fusie is het vastzetten van één of meerdere lumbale
wervels. Het doel van elke operatie is dat de vastgezette wervels aan
elkaar groeien (fusioneren).
P.L.I.F. = Posterieure Lumbale Interbody Fusie
Bij deze operatie wordt de wervelkolom langs de achterzijde
benaderd. Er wordt een verticale insnede in het midden van de lage
rug gemaakt (posterieur). De aangetaste discus tussen de wervels
wordt verwijderd (interbody), in de plaats komen twee kooitjes of
cages. Deze worden opgevuld met eigen bot. De cages geven steun
zodat de wervels aan elkaar kunnen groeien.
De betrokken wervels worden dan nog extra gefixeerd met schroefjes
en staafjes. Na de operatie kan er een drain in de wonde geplaatst
worden om resterend bloed af te voeren.

Cage en schroef
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A.L.I.F. = Anterieure Lumbale Interbody Fusie
Bij deze operatie wordt de lage rug benaderd door een horizontale
insnede in de buik (anterieur). De aangetaste discus tussen de
wervels wordt langs voor verwijderd (interbody), in de plaats komt één
grotere kooi of cage, opgevuld met eigen bot. De betrokken wervels
worden dan nog extra gefixeerd met een plaatje en schroefjes.
Deze operatie heeft twee voordelen: de achterste rugspieren worden
niet beschadigd en het herstel is vaak iets sneller. De relatieve
operatierisico’s zijn iets hoger. De operatie kan niet bij iedereen
worden uitgevoerd.
Mi T.L.I.F. = Minimaal Invasieve Transforaminale Lumbale Interbody
Fusie
Deze operatie wordt minimaal invasief genoemd omdat via kleinere
insneden in de rug wordt geopereerd dan bij de gewone P.L.I.F. en
omdat de chirurg gebruik maakt van de microscoop. Transforaminaal
wil zeggen dat men werkt via het foramen (opening tussen twee
wervels) waarlangs de zenuwen de wervelzuil verlaten.
Het voordeel van deze operatie is dat het spierweefsel minder wordt
beschadigd en dat er minder bloedverlies optreedt. Daardoor is er
vaak minder pijnstilling nodig na de operatie, kunnen de patiënten
sneller mobiliseren en sneller naar huis.
De resultaten op langere termijn zijn voor de drie technieken
dezelfde.
De chirurg zal voor u de techniek voorstellen die voor jou het meest
van toepassing is.
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Voorbereiding operatie

Voor de operatie heb je een informatief gesprek met de
behandelende arts via een consultatie. Hij legt alles uit over het
verloop van de operatie. De arts zal je vragen om het pre-operatief
samenwerkingsdocument in te vullen. Dit is een document waarop je
alle gegevens i.v.m. gezondheid, allergieën, medicatie,... invult.
Je gaat langs bij de huisarts. Hij zal een bloedonderzoek uitvoeren
en een elektrocardiogram nemen (registratie van de hartactiviteit).
Soms laat men een röntgenfoto van de longen nemen. De huisarts zal
beslissen wanneer je moet stoppen met eventuele medicatie voor de
operatie (bv. bloedverdunners). Hou je daar strikt aan.
Als je de dag voor de ingreep ziek bent of koorts hebt, bel dan het
ziekenhuis op het nummer 09 246 72 00.
Wat breng je zeker mee naar het ziekenhuis?
•
•
•
•
•
•
•
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de onderzoeksuitslagen, foto’s of CD-rom,
het pre-operatief samenwerkingsdocument,
identiteitskaart,
bloedgroepkaart,
thuismedicatie voor 1 dag,
ziekteattesten die moeten ingevuld worden (indien nodig),
eventueel antitrombose kousen, indien je deze hebt van een
vorige operatie.

De opnamedag

Kom nuchter naar het ziekenhuis. Dit betekent dat je vanaf
middernacht niets meer mag eten of drinken. Meld je eerst tijdig aan
bij de opnamedienst in het atrium. De medewerker regelt het nodige
en vergezelt je naar de dienst Neurochirurgie en je kamer.
Daarna komt een verpleegkundige. Zij geeft uitleg en regelt het
nodige voor je verblijf en de operatie. Je wordt gewogen en gemeten
en krijgt antitrombosekousen aangemeten. De kousen ondersteunen
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de aders in de benen en bevorderen de bloedcirculatie. Dit voorkomt
trombose (bloedklonters).
Er komt ook een vertegenwoordiger om de maten te nemen voor een
lumbaal korset. Dit moet je dragen na de operatie gedurende een
zestal weken om de rug extra steun te geven.
Je verblijft op de kamer tot het operatiekwartier de verpleegkundige
verwittigt. Zij zal je een operatiehemd en de antitrombosekousen
geven die je moet aantrekken. Doe ook je ondergoed uit. Daarna
brengen ze je naar de operatiezaal.
Wat mag u niet dragen?
• Juwelen, bril of lenzen.
• Piercings.
• Tandprothese.
In de operatiezaal krijg je eerst een infuus. Nadien worden er drie
elektrodes op de borstkas gekleefd om het hartritme tijdens de
operatie te volgen op de monitor.
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Zorgen na de operatie

Na de operatie word je onmiddellijk naar de ontwaakzaal gebracht
waar je rustig kunt ontwaken. De verpleegkundigen voeren
observaties uit tot je goed bij bewustzijn bent en de parameters
(bloeddruk, pols en temperatuur,...) in orde zijn. Daarna mag je terug
naar de kamer op de afdeling.
Terug in de kamer
Wanneer je terug in de kamer bent, controleert de verpleegkundige
regelmatig bloeddruk, pols en temperatuur. Ze controleert ook het
wondverband en de eventuele drain. Ze zal je vragen naar je gevoel
en mobiliteit in de benen en voeten. Dit gebeurt om de twee uur
gedurende de eerste 24 uur na de operatie.
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Je krijgt uiteraard ook pijnstilling. Het is vooral belangrijk dat
je de eerste twee uren plat op de rug ligt in bed. Daarna is vrije
wisselhouding mogelijk. De verpleegkundige helpt je op je zij te
draaien wanneer dit nodig is. Dit vereist een bepaalde techniek
‘draaien in blok’. De verpleegkundige legt dit eerst uit. Als je je niet
misselijk voelt, mag je na vier uur een klein slokje water drinken.
Eten is pas voor de volgende dag.
De verpleegkundige vraagt regelmatig of je nog niet het gevoel hebt
om te plassen. Wanneer je zes uur na de operatie nog niet spontaan
geplast hebt, krijg je een éénmalige sondage. Als dit zich blijft
herhalen, krijg je een blaassonde. Afhankelijk van de operatie krijg je
al een blaassonde tijdens de operatie.
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De volgende dagen

De eerste dag postoperatief
Indien je een drain hebt, wordt een bloedonderzoek uitgevoerd om
het bloedverlies te controleren. Dagelijks krijg je tijdens je verblijf een
spuit (Clexane®) om flebitis (= aderontsteking) te voorkomen.
Controles
• parametercontrole,
• pijncontrole,
• controle van de mobiliteit en sensibiliteit,
• wondverband.
Je krijgt nog de nodige pijnstilling. De eerste dag mag je gewone
voeding eten, indien je niet misselijk bent. Bij een A.L.I.F. operatie
wordt eerst gestart met yoghurt en licht verteerbare voeding.
De verpleegkundige helpt je bij het ochtendtoilet en controleert het
wondverband. Indien nodig wordt dit verzorgd. Het draaien in blok
moet goed uitgevoerd worden. De antitrombosekousen worden terug
aangedaan na de verzorging.
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De arts bezoekt je in de voormiddag en beslist wanneer de drain
verwijderd wordt. Hij beslist ook wanneer je mag opstaan. Bij een
fusie van één niveau (twee wervels) kan hij al beslissen dat je mag
opstaan. Dit gebeurt onder begeleiding van de verpleegkundige. Het
is ook afhankelijk van hoe je je voelt. Bij meerdere niveaus mag je
meestal pas de tweede dag optaan.
De eerste of tweede dag krijg je een controle CT-scan van de
lumbale wervelkolom om de positie van het geplaatste materiaal te
controleren.
De kinesist zal oefeningen met je uitvoeren om de bloedsomloop
in de ledematen te bevorderen. Ze geeft je ook veel uitleg over
rugvriendelijke technieken en tips over wat mag en niet mag de
komende weken.
De tweede dag postoperatief
•
•

•

De ochtendverzorging gebeurt in bed of aan de lavabo, afhankelijk
van wat je zelf wil en kan.
De arts bezoekt je om te kijken hoe het gaat. Bij opstaan en
wandelen moet je een lumbaal korset dragen om de rug te
ondersteunen. Bij opstaan blijft de juiste houding om uit bed te
stappen belangrijk.
De kinesist geeft aangepaste oefeningen. Indien je mag opstaan
zal ze eventueel al met je wandelen in de gang.

De derde dag postoperatief en verder
•
•

Je probeert met de kinesist te stappen op de trap.
Hoeveel dagen je verblijft in het ziekenhuis hangt af van de
operatie en het herstel. Bij een fusie van één niveau is dit
doorgaans drie à vier dagen. Bij twee of meer niveaus enkele
dagen langer.
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Ontslagregeling

Het lumbaal korset moet je zes weken blijven dragen tijdens het
stappen en zitten. Rust wordt voorgeschreven en een éénmalige
wondcontrole na één week bij de huisarts is verplicht. Douchen mag,
baden niet.
Na zes weken kom je terug op consultatie bij de neurochirurg in het
ziekenhuis. Deze afspraak wordt gemaakt door een verpleegkundige
van de dienst.
Dit krijg je mee naar huis:
• een brief voor de huisarts,
• een afspraak voor de consultatie met de neurochirurg,
• ziekteattesten, een voorschrift voor medicatie (indien nodig),...
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Teamvoorstelling en contact

Tijdens je verblijf staat er een groep professionele
gezondheidswerkers klaar om je zo goed mogelijk te begeleiden.
Contacteer de verpleegkundigen van de dienst Neurochirurgie
bij vragen of problemen. Zij worden bijgestaan door een logistiek
medewerker, een ergotherapeut, kinesitherapeut en sociale
assistente.
Neurochirurgen
Dr. Vandekerckhove Tom
Dr. Bleyen Joris
Dr. Jan De Vlieger
Tel. secretariaat Neurochirurgie: 09 246 72 00
Hoofdverpleegkundige Neurochirurgie
Dominique De Wulf
Tel.: 09 246 33 10
AZ Maria Middelares
Ingang atrium gate D - 3e verdieping, kamers 3301-3322
Tel.: 09 246 33 03
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Rugrevalidatie

De eerste zes weken
Wissel regelmatig van houding.
• liggen: - ruglig,
- zijlig (knieën op elkaar of met bananenkussen).
• zitten: rug recht, voeten gesteund,
• staan + wandelen.
Let goed op dat natuurlijke krommingen van de rug bewaard blijven.
Bij pijn: rusten (gaan liggen).
Welke activiteiten mag ik wel doen?
• Kortdurende activiteiten (afwisselen van houding).
• Goed op de houding letten (bv. bij bukken door de knieën buigen).
• Licht huishoudelijke taken uitvoeren: bv. koken, strijken, was
ophangen, afwassen of aan de computer zitten.
Welke activiteiten mag ik niet doen?
• Langdurige activiteiten.
• Poetsen of in de tuin werken.
• Gewichten opheffen.
• Auto rijden of fietsen (gedurende twee à drie weken).
• Sporten of kinesitherapie volgen.
Vermijd warmte (bv. een warmtekussen) omdat dit
ontstekingsbevorderend werkt.
Na zes weken
Controle bij de neurochirurg
De neurochirurg zal je toestand evalueren. Indien aangewezen, zal
hij je adviseren te starten met de rugrevalidatie. Je kan dan contact
opnemen met het revalidatiecentrum.
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Dit kan op nummer: 09 246 99 00
Adres.................................................................. AZ Maria Middelares
............................................ Revalidatiecentrum Atrium gate F
Wat houdt rugrevalidatie in?
• Rugschool:
- lessen rugergonomie (vooral theorie),
- inzicht krijgen in de eigen lichaamshouding,
- aanleren van rugvriendelijke technieken.
• Rugtraining:
- fysiotherapie: individuele therapie met als doel pijnvrij maken en
stabilisatieoefeningen aanleren,
- groepsles: op een rugvriendelijke manier de stabiliteit van de
wervelzuil oefenen, functionele oefeningen,
- genius: buik- en rugspieren worden getest + aangepaste
oefenprogramma’s,
- PFT = pre-fitness-training: kracht en conditie opbouwen.
Doel van de rugrevalidatie
• Leren functioneren op een rugvriendelijke manier zodat de rug
minder belast wordt.
• Trainen van de spieren, je eigen spiercorset opbouwen.
• Streven naar een gezonde manier om terug de draad op te nemen
in werk, hobby’s, sociaal en sportief leven.

10 Tot slot
Deze brochure tracht je zo goed mogelijk te informeren over een
lumbale fusie.
Heb je nog vragen, aarzel dan niet en contacteer de verpleegkundigen
van de afdeling neuro-, hoofd-, hals- en rugchirurgie en oftalmologie
op 09 246 33 03. Zij zullen je graag verder helpen.

14

AZ Maria Middelares heeft deze informatiefolder met de grootste zorg opgemaakt. De inhoud ervan is echter
algemeen en indicatief. De folder omvat niet alle medische aspecten. Hij vervangt geenszins het artsenconsult.
Mocht deze folder vergissingen, tekortkomingen of onvolledigheden bevatten dan zijn AZ Maria Middelares,
personeel en artsen hiervoor niet aansprakelijk.
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Volg ons ook op:

Buitenring Sint-Denijs 30 – 9000 Gent
Tel.: 09 246 46 46 - Fax: 09 246 96 59 – info@azmmsj.be – www.mariamiddelares.be

