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Inleiding 
Om een goed begrip te krijgen 
van wat een ‘hernia’ is, is het 
belangrijk om u eerst iets te 
vertellen over de bouw van een 
wervelkolom.  
 
De menselijke wervelkolom (zie 
afbeelding) bestaat van boven 
naar beneden uit: 
 zeven halswervels; 
 twaalf borstwervels; 

 vijf lendenwervels; 
 vijf heiligbeenwervels; 
 vier staartwervels. 
 
De heiligbeenwervels zijn 
onderling met elkaar vergroeid 
en vormen een bot, het 
heiligbeen. De staartwervels 
vormen samen het stuitje. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wervelkanaalstenose 
Een wervelkanaalstenose is een vernauwing van het ruggen-
mergkanaal. Hierdoor komen de zenuwen in de knel te zitten. 
Dit wordt onder andere veroorzaakt door botslijtage. 
 
Slijtage van de wervelkolom is een normaal verouderings-
proces. Door de slijtage wordt uw wervelbot dikker en uw 
wervelkanaal ook nauwer. Daarnaast wordt ook het gele 
ligament dikker waardoor het ruggenmerg (cauda) en de 
zenuwwortels nog minder ruimte over hebben. De vernauwing 
veroorzaakt de pijnklachten. 
 

Door middel van de onderstaande afbeelding willen wij u beter 
inzichtelijk maken wat wervelkanaalstenose precies inhoudt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding A is een dwarsdoorsnede van een wervelkanaal 
waarbij het ruggenmerg (cauda) en de zenuwwortels genoeg 
ruimte hebben. Het gele ligament is dun. In afbeelding B zijn 
het ruggenmerg en zenuwwortels vernauwd. Tevens kunt u 
zien dat het gele ligament dikker is en het bot grof en 
onregelmatig. 
 
De klachten die kunnen optreden, zijn: 
 pijnklachten bij het lopen van lange afstanden; 
 een zwaar moe gevoel in de benen; 
 krachtverlies. 

 

Onderzoek voor operatie 
Op een eerdere dag dan de operatie, gaat u naar de 
anesthesist. Deze arts geeft u uitleg over de narcose. Eventueel 
wordt aanvullend onderzoek gedaan, zoals bloedprikken, een 



hartfilm en longfoto. Dit gebeurt op de Preoperatieve Screening 

(POS). 
 

Opname 
Een dag voor de operatie of op de dag van de operatie wordt u 
in Franciscus Gasthuis opgenomen. Ook de fysiotherapeut komt 
de dag voor de operatie (bij degenen die een dag van tevoren 
zijn opgenomen, anders komt de fysiotherapeut een dag na 
operatie) om u te leren hoe u op een goede manier in en uit 
bed moet komen na de operatie. U moet uw thuismedicatie ook 
meenemen. 
 

De operatie 
De operatie vindt plaats onder algehele narcose. De narcose 
wordt ingeleid door medicijnen toe te dienen in een infuus in de 
onderarm. De neurochirurg zal een laminectomie uitvoeren 
door middel van een verticale snede in de rug. Een lami-
nectomie is een chirurgische ingreep waarbij het ruggenmerg 
wordt blootgelegd door verwijdering of omklapping van 
wervelbogen. Hierdoor wordt de druk op de zenuwwortels 
opgeheven. 
 

Na de operatie  
Als de narcose uitgewerkt is, wordt u wakker op de uitslaap-
kamer. Na de operatie ligt u op uw rug. De verpleegkundigen 
controleren regelmatig uw bloeddruk en hartslag. Als u goed 
wakker bent, brengt een verpleegkundige u weer naar uw eigen 
afdeling. 
 
De eerste drie uur na de operatie is het noodzakelijk dat u op 
de rug blijft liggen. Daarna helpt een verpleegkundige u met 
het draaien op uw zij om de twee à drie uur. Draaien in bed, 
moet u met een rechte rug doen. Het is normaal dat u na de 
operatie pijn heeft, vooral in de rug. Tevens kan het zijn dat de 
pijn die u voor de operatie had, nog in uw benen aanwezig is. 
De pijn is dan wel minder hevig. Dit kan een gevolg van de 
operatie zijn en zal na verloop van tijd weer verdwijnen.  
 
Het is belangrijk dat u het aan de verpleegkundige vertelt als u 
pijn heeft. U krijgt dan een pijnstillend middel. De pijn wordt 



hierdoor draaglijker, u kunt beter ontspannen, beter slapen en 

daardoor sneller herstellen van de ingreep. 
 
Als u pijn krijgt tijdens het zitten of lopen, is het noodzakelijk 
dat u naar uw rug luistert en op uw bed gaat liggen. Hieruit 
blijkt dus dat niet de snelheid waarmee u revalideert van 
belang is, maar de manier waarop. Iedereen geneest het beste 
in eigen tempo. 
 

Ontslag 
Op dag twee of drie na de operatie, mag u (als het verantwoord 
is) met ontslag. De hechtingen worden ongeveer 10 dagen na 

de operatie verwijderd. U kunt hiervoor naar uw huisarts gaan 
of naar het ziekenhuis, dan worden ze op de polikliniek door de 
doktersassistente verwijderd. U vindt de polikliniek 
neurochirurgie bij balie 180 op de eerste verdieping.  
 
In de eerste weken na de operatie reageren de rugspieren met 
kramp en stijfheid (vaak 's ochtends). Het is dan ook heel 
gewoon dat gedurende de eerste weken, soms duurt het zelfs 
maanden, het bewegen van de rug moeilijk gaat en soms ook 
pijn doet. Meestal verdwijnen deze klachten vanzelf. Als u 
pijnklachten blijft houden, kunt u onder begeleiding van een 

fysiotherapeut oefeningen doen. Dit kan nader worden 
besproken als u na zes weken de polikliniek Neurochirurgie 
bezoekt voor controle bij de neurochirurg. 
 

Enkele adviezen  
 Draag goede schoenen, die u voldoende steun bieden. Dus 

geen platte slippers of hoge hakken. 
 Gebruik een hoge rechte stoel met goede rugsteun om op te 

gaan zitten. Liever geen zachte lage stoelen. 
 Neem voldoende rust. Sta de eerste weken 's ochtends wat 

later op en ga 's avonds tijdig naar bed. Rust 's middags in 

bed gedurende één à twee uur. 
 Pas op voor plotselinge temperatuurwisselingen. Bijvoorbeeld 

van een verwarmde kamer naar een koud bed, of van 
verwarmd huis naar de buitenlucht. 

 Kleedt u goed aan, maar ook weer niet zo warm dat u voort-
durend transpireert. 



 Doe 's ochtends, 's middags en 's avonds een kwartier lang 

de oefeningen, zoals u die in het ziekenhuis hebt geleerd. 
 Wandel elke dag een beetje en bouw dit gedurende één 

maand langzaam op tot één à anderhalf uur. 
 Vermijd het tillen van zware voorwerpen. Na een paar 

maanden mag u weer tillen. Voorwerpen die zwaarder wegen 
dan 30 à 40 kg, kunt u beter aan iemand anders overlaten. 

 De eerste maand na ontslag alleen korte afstanden met de 
auto rijden. U kunt zelf het beste beslissen, afgaande op uw 
bewegingsmogelijkheden of u de wagen zelf bestuurt of dit 
aan een ander overlaat. 

 De noodzaak voor huishoudelijke hulp wordt per patiënt 
bekeken en besproken voordat u met ontslag gaat. 

 Een à twee weken na ontslag mag u weer zwemmen. Dit 
moet wel langzaam en voorzichtig opgebouwd worden. 

 De meeste sporten zijn enkele maanden na ontslag weer 
gewoon toegestaan, met uitzondering van die sporten waarbij 
teveel kracht op de rug wordt uitgeoefend, zoals 
wedstrijdroeien, paardrijden, judo, worstelen, gewichtheffen 
en surfen. 

 Seksuele gemeenschap is gewoon toegestaan. Het is wel 
belangrijk dat u erop let dat uw rug niet overmatig belast 
wordt. 

 Werkhervatting is afhankelijk van het herstel en van wat voor 
werk u verricht. Bespreek dit met de neurochirurg tijdens het 
controlebezoek dat na ongeveer zes weken plaatsvindt.  

 

Complicaties 
Zoals bij elke chirurgische ingreep, zijn ook hier een aantal 
complicaties bekend, zoals: 
 de operatie heeft onvoldoende geholpen; 
 een verminderde kracht en gevoel in een bepaald deel van 

een been of voet. Dit is meestal van tijdelijke aard en herstelt 
meestal vanzelf; 

 een wondontsteking en liquorlekkage; 
 risico's van narcose, zoals bij elke andere ingreep die onder 

narcose plaatsvindt. 
 
Bovengenoemde complicaties zijn het meest voorkomend. 
Zeldzaam voorkomende complicaties worden hier niet ge-
noemd. 



 

Vragen 
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan 
kunt u deze stellen aan uw behandelend arts, de fysiotherapeut 
of de verpleegkundige van de afdeling. Heeft u na ontslag nog 
vragen, dan kunt u deze stellen aan uw behandelend arts van 
de polikliniek Neurochirurgie, via telefoonnummer 010 – 461 
6440. U kunt ook meer informatie vinden op 
www.fysiotherapie.nl. 
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