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Lumbale discushernia

1. Wat is een lumbale discushernia ?



Een lumbale (=lendenwervel) discushernia (in het latijn

betekent “discus” schijf en “hernia” een uitpuiling of breuk)

is het uitscheuren van de tussenwervelschijf waardoor een

fragment discusweefsel in het ruggemergkanaal komt en zo

kan drukken op een zenuw of ruggemerg.  De zenuwwortel

ontsteekt en lijdt tot hevige zenuwpijn uitstralend in het

been (ischiaspijn). Als die druk hevig is (bij grote hernia’s)

kunnen er gevoelsstoornissen of verlammingsverschijnselen

zich voordoen. De discus bestaat uit een buitenste stevige

vezelige laag (annulus) en een binnenste gelei-achtige deel,

de nucleus. Meestal beginnen de klachten met enkele dagen

rugpijn, dit ten gevolge van kleine scheurtjes in de discus of

tussen wervelschijf thv annulus.



Plots scheurt de rand van de tussenwervelschijf volledig en

komt de kern van de discus in het rugggenmerg kanaal en

drukt op  de zenuw.

2. Anatomie van wervelkolom

Vanuit de hersenen loopt ons ruggenmerg als een buis naar

ons staartbeen, beschermd door een beenderige koker, nl 24

wervels. Uit het ruggenmerg vertrekken dan zenuwen naar

de armen ter hoogte van de halswervels en naar de benen

thv lendenwervels. Dankzij tussenwervelschijven en kleine

gewrichtjes achteraan (facetgewrichten) is de wervelkolom

geen stijve beenderige buis maar 24 schakels die in alle

richtingen kunnen bewegen.



Verder wordt het wervelkanaal van boven naar beneden op

ieder niveau gevormd door de wervelbogen, die vastzitten

aan de wervellichamen, en die aan de achterkant uitlopen in

een uitsteeksel (het doornuitsteeksel) dat midden op de rug

kan worden gevoeld (de "ruggengraat"). Bovendien worden de

wervelbogen met elkaar verbonden door elastische banden,



de gele ligamenten, die het wervelkanaal van binnen

bekleden.

Het onderste gedeelte van de rug bestaat uit 5

lendenwervels die met behulp van tussenwervelschijven en

bandstructuren met elkaar verbonden zijn.

Hernia's ontstaan meestal in de onderste lendenwervels. Dit

is logisch : aangezien het zwaartepunt van het lichaam voor

de vijfde lendenwervel ligt (L5) komen alle krachten

onderaan samen. De meest voorkomende niveau's zijn L5-S1

(dus tussen de laagste lendenwervel en het heiligbeen),

gevolgd door L4-L5 (vierde of voorlaatste wervel en de

vijfde) en L3-L4. Hogerop worden ze zeldzamer.

Met behulp van een MRI scan of CT scan wordt de hernia in

beeld gebracht. Een bijkomende EMG of  naaldonderzoek

van de zenuwen kan aantonen welke zenuw gekneld zit.



3. Epidurale lumbale infiltratie

Meestal zal men de patiënt niet-heelkundig kunnen

behandelen en zal rust, medicatie eventueel het toedienen

van en epidurale infiltratie herstel bieden.

Hierbij wordt een naald ingebracht in het ruggemerg kanaal

en worden ontstekingsremmers ingespoten. Bij ontsteking is

er zwelling en door de ontsteking weg te nemen is er

ontzwelling. Hierdoor is er opnieuw meer ruimte voor de

zenuwwortels en kunnen de klachten volledig verdwijnen.



4 .Operatie

Een microdiscectomie of een hernia resectie is een operatie

waarbij de hernia weggehaald wordt, zodat de beknelde

zenuw weer vrij ligt. Hierdoor verminderen of verdwijnen

de pijnklachten in het been.



Nadat u onder algemene narcose bent gebracht, wordt u op

uw buik gelegd en maakt de chirurg een kleine snede in het

midden van de onderrug. De rugspieren worden van de

doornuitsteeksel afgeschoven en opzij geecarteerd. De

wervelboog en het geel ligament met een deel van het

facetgewricht komt zichtbaar.

Een deel van de wervelboog en het geel ligament wordt

verwijderd en zo heeft men een opening in het ruggemerg

kanaal. De zenuwen worden naar het midden geschoven en

krijgen nu de hernia te zien. We halen nu de hernia weg en

verwijderen losse fragmenten uit de tussenwervelschijf.

Zo komt de beknelde zenuw weer vrij te liggen. Tot slot

wordt de wonde gehecht.

Deze operaties houden dezelfde (zeldzame) risico’s in als

alle andere operaties onder volledige verdoving. De

specifieke complicaties eigen aan rugchirurgie worden

besproken met uw behandelende chirurg. Napijn in de rug,



bil en/of het been is geen alarmerend verschijnsel. De

operatiewonde en de zenuw hebben immers tijd nodig om te

herstellen. Dit kan enkele maanden duren.

5. Advies voor de eerste zes weken na de

operatie

- Het is aan te raden activiteiten als stappen en wandelen

geleidelijk op te voeren ter verbetering van uw conditie

- Het is verboden staand of zittend tillen van een last

zwaarder dan 5 kg

- Dragen en duwen van en trekken aan zware objecten

(boodschappen doen, uitoefenen van hobby’s…) vermijden

- Lang en / of onderuitgezakt zitten is te belastend voor de

rug

- Autorijden mag, fietsen wordt afgeraden

- wissel rust en beweging met elkaar af; het is aan te raden,

zeker in het begin, minimaal 2 keer per dag een half uur

te rusten. U mag zowel op de rug, de zij als de buik slapen

- tijdelijk kan vitamine B12 worden ingenomen om een

snellere recuperatie te bekomen van de zenuw

- stretching dagdagelijks van de zenuw tegen

littekenverkleving


