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Afhankelijk van veel factoren 

 Leeftijd van de patient 

 Algemene conditie van de patient 

 Acuut/chronisch 

 Rugpijn/beenpijn 

 Objectieve ernst van de klachten 

 Gouden regel : klachten komen overeen 

met beeldvorming 



Belangrijke variabele 

De dokter 



 Absolute indicatie 

 

 Relatieve indicatie 

 

 Contra indicatie 



Absolute indicaties 

Motorische uitval 

Instabiele fracturen/fractuur 

luxaties 

Cauda equina syndroom 

Atactische gang 

Belangrijke medullaire 

compressie/neurologische uitval 

Therapieresistente Ischialgie 

   



Relatieve indicaties 

Rugpijn 

Ischialgie 

Neurogene 

claudicatio/wandelafstand 

instabiliteit 



Contra indicaties 

Kliniek komt niet overeen met 

beeldvorming 

Acute lumbalgie 

Chronische lumbalgie 

Geen spinale/foraminale 

conflicten 



Conservatieve therapie 

Kiné/fysiotherapie 

Rugschool 

Klassieke pijnstilling 

Pijnkliniek 

neurostimulatoren 



Patient 1, 30jaar 

 Bij verhuis acute rugpijn na heffen zware 

tafel 

 Spoed 

 Onhoudbare pijn 

 Geen beenpijn 

 Geen tekenen van medullaire compressie 





Patient 2, 45 jaar 

 Consultatie 

 Reeds verschilende episodes van rugpijn 

 Uistralingspijn naar beide benen 

 Onduidelijk dermatoom 

 Laatste maanden duidelijke toename van 

de pijnklachten 

 Klinisch antalgische stand, geen tekenen 

van medullaire compressie 





Patient 3, 50 jaar 

 Weinig of geen rugpijn 

 Bij lang zitten of staan beenpijn links 

 Duidelijk dermatoom L5 

 Pijn is niet continu 

 Geen krachtsverlies 

 Lasègue/bragard positief 







Patient 4, 32 jaar 

 Spoed 

 Geen voorgeschiedenis van rugpijn 

 Acute beenpijn rechts 

 L5 dermatoom 

 Indruk van licht verminderde kracht, niet 

zeer duidelijk gezien onhoudbare pijn 





Patient 5, 50 jaar 

 Reeds verschillende episodes van acute 

rugpijn 

 Spoed 

 Acute verslechtering van de beenpijn 

 Klinisch dropfoot 

 Patient geeft ook nog aan minder gevoel 

te hebben perineaal 



         Discushernia 



Discus Hernia: Diagnose en behandeling



Patient 6, 70jaar 

 Consultatie 

 Weinig rugpijn 

 Krijgt pijn in de benen bij stappen 

 Pijn trekt snel weg bij stoppen en 

vooroverbuigen 

 Geen pijn bij fietsen 





Patient 7, 40jaar 

 Val van ladder 

 Spoed 

 Onhoudbare dorso-lumbale pijn 

 Geen motorische uitval 

 Tintelingen in beide benen 









Patient 8, 75jaar 

 Spoed na missen van trapje 

 Acute rugpijn 

 Geen beenpijn 

 Dorso-lumbale overgang 





Patient 9, 57 jaar 

 Eerste rugoperatie op 40jaar, discetomie 

L5S1 

 Tweede operatie op 42jaar, fusie L5S1 

 Derde operatie fusie L4L5 op 44jaar 

 Er volgen nog meerdere operatie 

 Onhoudbare pijn, zowel rug als been 

 Nooit echt goed geweest, slechter na elke 

operatie 

 











         Discushernia 



Discusdegeneratie: fusie PLIF 





Discusdegeneratie: Prothese 



Discusdegeneratie: Prothese 



Discusdegeneratie: Prothese 



Discusdegeneratie: Prothese 







ALIF 



Wervelbreuk 



Wervelbreuk 



Wervelbreuk 



Wervelbreuk 



Wervelbreuk: kyfoplastie 



Wervelbreuk: kyfoplastie 



Wervelbreuk: kyfoplastie 



Wervelbreuk  



Wervelbreuk  



Wervelbreuk  




