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Lumbale discusprothese

1.Waarom een lumbale discusprothese?
Er werd u voorgesteld om een lumbale discusprothese te
laten plaatsen. Lumbaal betekent een operatie ter hoogte
van de onderste 5 lendenwervels. Het doel van deze
rugoperatie is u te verlossen van de hevige pijn en terug
stabiliteit te geven aan uw rug maar met behoud van
bewegelijke segmenten.
De oorzaak van de pijn is slijtage van de discus of
tussenwervelschijf onderaan in de rug. Slijtage van de
tussenwervelschijf of discarthrose is een normaal
verouderingsverschijnsel dat bij iedereen voorkomt, al is de
mate waarin het optreedt, van mens tot mens verschillend.
De meest bewegelijke schakels zijn onderhevig aan slijtage,
met name ter hoogte van de hals en lage rug. Deze slijtage
kan optreden door gedurende jaren uw rug zwaar te
belasten of door een instabiliteit van een schakel
(spondylolisthesis of na een hernia operatie).
Mensen die hieraan lijden, klagen over pijn laag in de rug en
beperkte uitstraling van de pijn in één of beide benen, dit
vooral na een tijdje staan of zitten. Bij de minste belasting
van uw rug krijgt u deze lage rugpijn waardoor je de meeste
activiteiten en sociale leven moet aanpassen of zelfs
vermijden. Doordat de discus inzakt en daardoor de zenuw
minder ruimte krijgt (verkleinen van neuroforamen, de
opening waar de zenuw het ruggemerg verlaat) krijgen we
dikwijls bijkomende uitstraling in de beenderen.

2.Anatomie van de 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.

Met behulp van gewone rontgenopnamen (RX) en een MRI
scan of CT scan wordt de slijtage in beeld gebracht.

3.Conservatieve therapie
Eerst zal gepoogd worden met pijnstillers, rust en eventueel
tracties en manuele therapie de pijn te behandelen. Indien
dit onvoldoende helpt kan een epidurale infiltratie gegeven
worden, dit is een inspuiting met ontstekingsremmers in het
ruggemergkanaal.

4. Wanneer een discusprothese ?
Om de pijnklachten te verminderen of zelfs weg te nemen,
wordt de versleten tussenwervelschijf verwijderd en de
zenuwen vrijgelegd. Decennia lang werd dan bot ingebracht
en werden de wervellichamen vastgezet met goed resultaat.
Het verlies van 1 scharnier werd opgevangen en overgenomen
door de aanliggende scharnieren.
Zoals bij versleten heupen en knieen wordt nu de zieke
tussenschijf van jonge mensen vervangen door een
bewegende discusprothese waardoor de aanliggende niveaus
niet extra belast worden.

5. Voordelen van een discusprothese
1. Theoretisch bescherming van de segmenten boven en
onder de geopereerde discus door herstel van de
bewegelijkheid
2.Wannneer we 2 wervels vastzetten nemen we bot ter
hoogte van bekken via een tweede insnede . Bij het
vervangen van de zieke tussenwervelschijf door een
discusprothese hebben we geen bot nodig waardoor geen
bijkomend litteken en pijn ter hoogte van uw bekken.
3. Bij het vastzetten van twee wervels moeten de wervels
vastgroeien dankzij het bot vanuit uw bekken. Soms groeien
de wervels niet vast of duurt het maanden waardoor
blijvende pijn. Uiteraard is bij een discusprothese geen
probleem van vastgroeien want we willen juist de
bewegelijkheid behouden.
4. Globaal is er een snellere revalidatie en sneller verdwijnen
van de pijn bij een discusprothese na de operatie
Nadelen van een discusprothese zijn
-nog geen terugbetaling door het RIZIV
-nog geen wetenschappelijke opvolging van de prothese op
lange termijn
-bij slijtage of loskomen van de prothese is het moeilijk om
de prothese te verwijderen

6 Operatie
Tijdens de operatie installeren wij u in rugligging en maken
we een snede schuin in de buikwand, of dwars onderaan de
buikwand. Zo worden uw wervels via de buikzijde benaderd.
Het voordeel van deze benadering van de wervels is dat we
geen spieren moeten losmaken en zo een snellere en minder
pijnlijke revalidatie hebben.
We duwen de darmen en de grote buikslagaders opzij en
verwijderen de versleten tussenwervelschijf.

De ruimte wordt zorgvuldig uitgeruimd en tussen de
wervellichamen brengen we nu de discusprothese.
De prothese blijft verankerd in het bot dankzij richels op
de prothese en speciale oppervlakte van de prothese
waardoor deze snel ingroeit.

Vervolgens wordt dan de buikwand zorgvuldig gesloten in
lagen.

7

Postoperatieve periode

Na de operatie wordt u mogelijk een nacht gevolgd op
intensieve zorgen. De beslissing hierover wordt genomen
door uw arts samen met de anesthesist (afhankelijk van
leeftijd, bloedverlies, grote of kleine operatie).
De eerste dag na de operatie blijft u te bed in rugligging. In
de wonde bevindt zich soms een afvoerbuisje om
nabloedingsvocht te verwijderen. Er is een blaassonde
geplaatst.
De tweede dag mag u het bed verlaten, aangeleerd door
verpleging /kinesist. De blaassonde en afvoerbuisje worden
verwijderd. Er is een bloedafname voor controle.

Vanaf de derde dag mag u rustig rondwandelen in de kamer
en eventueel zelfs in de gang. Een controle RX wordt
gemaakt.
Bij ontslag wordt een brief voor de huisarts meegegeven. Uw
huisarts zorgt voor verdere pijnstilling en wondzorg. Na 2-3
weken kunnen de hechtingen door uw huisarts worden
verwijderd. Dagdagelijks wordt er onderhuidse spuitjes
gegeven voor vermijden van klontervorming gedurende 4
weken.
Na 4 weken postoperatief is er een consultatie bij uw
chirurg.
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Risico’s

Deze operaties houden dezelfde (zeldzame) risico’s in als
alle anderen operaties onder algemene verdoving. Om
dergelijke risico’s tot een minimum te beperken, worden
enkele preventieve maatregelen getroffen, zoals
onderhuidse spuitjes tegen flebitis en opkomen uit het
ziekbed. Antibiotica wordt tijdens de operatie gegeven
preventief tegen infectie.
Specifieke complicaties, eigen aan rugchirurgie, worden
besproken samen met uw behandelende chirurg. De meest
voorkomende complicaties zijn infectie, postoperatieve
wortelprikkeling waardoor tijdelijk meer been pijn, en
bloedverlies door opzijbrengen van de grote
buikslagaders/aders.

9 Adviezen voor de eerste zes weken na
de operatie
Minstens 6 weken is nodig voor het ingroeien van de
discusprothese in de wervellichamen. Vandaar volgende
adviezen.
-Niets dragen of tillen dat zwaarder weegt dan 5 kilo.
-Niet landurig staan, slenteren, hardlopen of zitten. Het is
wel goed om het wandelen langzaam uit te breiden, ten einde
de algemene conditie op te bouwen
-Niet fietsen, met de auto of per bromfiets rijden.
-Geen zware huishoudelijke activiteiten verrichten zoals
bijvoorbeeld stofzuigen, het bed opmaken of de ramen
wassen.
- tijdelijke kan vitamine B12 worden ingenomen om snellere
recuperatie van de zenuwen te bekomen

