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Lumbale wervelkanaalstenose 1 

Lumbale wervelkanaalstenose

Polikliniek Neurochirurgie, route 0.6
Telefoon (050) 524 5950

Verpleegafdeling Neurochirurgie 4C, route 4.6
Telefoon (050) 524 5510

Algemeen

• Neem bij ieder bezoek aan het ziekenhuis uw ziekenhuispasje mee.
•  Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact op met het secretariaat van de 

polikliniek Neurochirurgie.

Inleiding

In overleg met de neurochirurg heeft u besloten dat u een operatie ondergaat 
vanwege een vernauwing in het wervelkanaal. U wacht nu op een oproep. We 
proberen u zo vroeg mogelijk te laten weten wanneer u wordt opgenomen. Hier-
voor houden wij in principe een week voor de operatie aan, maar dit lukt niet 
altijd.

In deze folder vindt u informatie over de operatie en de herstelperiode. Daarnaast 
staan er een aantal richtlijnen en adviezen in die kunnen bijdragen aan een snel-
ler herstel. De brochure is bedoeld als aanvulling op de mondelinge informatie 
van de arts. 

Een wervelkanaalstenose

Een lumbale kanaalstenose, een vernauwing van het lendenwervelkanaal, is een 
veelvoorkomende aandoening. 

De vernauwing wordt veroorzaakt door normale verouderingsprocessen in de 
wervelkolom, waardoor de tussenwervelschijven afplatten en gaan uitpuilen in 
het wervelkanaal. Daarnaast wordt het kanaal vernauwd door slijtage van de 
wervelgewrichten. Door de slijtage worden wervelgewrichten groter, daarnaast 
worden de banden waarmee de wervels aan elkaar vastzitten dikker. Hierdoor 
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2   Martini Ziekenhuis

kan er een vernauwing optreden waardoor de zenuwvezels bekneld raken. Bij 
mensen met een aangeboren nauw wervelkanaal kan deze aandoening zich al 
vroeg voordoen. 

Typische klachten voor deze aandoening zijn een uitstralende pijn in de benen 
en soms in de rug tijdens het lopen en een langere tijd staan. Hierbij treden soms 
doofheid of stuurloosheid in de benen op. Zitten, voorover bukken of hurken 
geeft verlichting van de klachten. Fietsen geeft meestal geen klachten. Tijdens 
het lopen en staan is de rug van nature hol, waardoor de ruimte in het wervelka-
naal het kleinst is en waardoor de zenuwvezels nog meer beklemd raken. Niet alle 
vernauwingen in de onderrug hoeven geopereerd te worden. Meestal is de ernst 
en duur van de klachten de hoofdreden om tot een operatie te besluiten. 

Voorbereiding op de operatie

Preoperatief spreekuur
Voordat u in het ziekenhuis wordt opgenomen, krijgt u eerst een oproep voor het 
preoperatief spreekuur. Meer informatie hierover vindt u in de brochure Anesthe-
sie en preoperatief spreekuur. 

Nuchter zijn
U moet nuchter zijn voor de operatie. In de brochure Anesthesie en preoperatief 
spreekuur leest u wat dit voor u betekent. 

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis
• Nachtkleding
• Toiletartikelen
• Medicijnen die u gebruikt (in de originele verpakking)
• Makkelijk zittende kleding
• Schoenen waarop u goed kunt lopen
• Hulpmiddelen zoals een rollator of stok (als u die gebruikt)
•  Koptelefoon of oortjes voor het multimediascherm waarop u gratis televisie 

kunt kijken

Dag van opname
Bij binnenkomst in het ziekenhuis meldt u zich bij de receptie in de centrale hal. 
Een gastvrouw kan u naar de verpleegafdeling begeleiden. De verpleegkundige 
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van de afdeling bereidt u voor op de operatie. Eventuele vragen kunt u aan de 
verpleegkundige stellen. De fysiotherapeut komt bij u langs voor een intakege-
sprek. 
Tijdens de operatie mag u geen sieraden, make-up of een gebitsprothese dragen. 
Daarnaast mag u geen nagellak dragen. Wanneer u kunstnagels draagt, verwij-
dert u van iedere hand één kunstnagel. 

Operatie 
Ongeveer een uur voor de operatie gaat u naar het toilet om uw blaas te legen. 
Op uw onderbroek na trekt u daarna uw kleding uit. U krijgt een operatiejasje 
aan. Zoals afgesproken met de anesthesioloog krijgt u pijnstillers, zo nodig aan-
gevuld met een tabletje om alvast wat rustiger te worden. Daarna mag u niet 
meer uit bed. Na ongeveer een uur gaat u in het bed naar de operatieafdeling. 
Daar wordt u verder voorbereid op de operatie.

De operatie vindt in principe plaats onder algehele narcose. Tijdens de operatie 
ligt u op uw buik. Allereerst wordt met röntgendoorlichting de juiste operatie-
plaats bepaald. Hierna maakt de neurochirurg in het midden van de rug een snee, 
waarna de rugspieren aan één kant worden losgemaakt van de wervels.
Vervolgens wordt ter plaatse van de vernauwing met een boortje bot verwijderd 
tot er voldoende ruimte is ontstaan voor de zenuwvezels. Ook wordt een bind-
weefselplaat (het gele ligament) (deels) verwijderd. Tijdens de operatie kan de 
neurochirurg constateren dat de beknelde zenuwen weer voldoende ruimte heb-
ben gekregen.

Vervolgens wordt de wond weer gesloten. Zo nodig wordt er een slangetje (drain) 
achter gelaten voor het afvoeren van wondvocht. 

Operatierisico’s 

Zoals bij iedere operatie kleven ook aan deze operatie risico’s. De grootste risico’s 
liggen vooral in de leeftijd en de algemene gezondheidstoestand (bijvoorbeeld 
het hebben van hart- of longlijden of diabetes). 

De specifieke operatierisico’s zijn een nabloeding en infectie in het operatiege-
bied. Een zeer zeldzame complicatie is het optreden van uitvalsverschijnselen 
(verlamming, gevoelsverlies, incontinentie) ten gevolge van zenuwbeschadiging. 
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Na de operatie

De operatie duurt ongeveer één tot anderhalf uur. Na de operatie verblijft u een 
poosje op de uitslaapkamer. Daar wordt uw contactpersoon gebeld. Zodra u wak-
ker wordt en uw toestand het toelaat, gaat u terug naar de verpleegafdeling. De 
afdelingsverpleegkundige belt met uw contactpersoon om te zeggen dat u weer 
terug bent op de verpleegafdeling. 

U mag als u op de rug ligt zelf uw knieën optrekken. Ook mag u op uw linker- of 
rechterzijde draaien. De verpleegkundige helpt u daarbij als dat nodig is. 
Als uw toestand het toelaat mag u twee uur na de ingreep (onder verpleegkun-
dige begeleiding) even uit bed om bijvoorbeeld naar het toilet te gaan. De ver-
pleegkundige controleert regelmatig of u uw benen goed kunt bewegen en of 
het gevoel goed is. Als u pijn heeft kunt u hiervoor pijnstilling krijgen. Bij mis-
selijkheid kunt u hier eveneens medicatie voor krijgen. Als u niet misselijk bent, 
mag u weer eten en drinken. 

De dag na de operatie worden meestal het infuus en een eventuele drain ver-
wijderd. De wond wordt gecontroleerd en u krijgt een waterdichte pleister op 
de wond.  De arts of verpleegkundig specialist komt bij u langs. Ook de fysiothe-
rapeut komt langs en herhaalt de leefregels. Ook wordt beoordeeld of u al naar 
huis mag. Meestal mag u de dag na de operatie weer naar huis. De apothekersas-
sistent komt voordat u naar huis gaat bij u langs om eventuele veranderingen in 
uw medicijngebruik met u door te nemen. U krijgt pijnstillers mee naar huis die u 
thuis een tijdje kunt gebruiken.
Bij nog aanwezige klachten blijft u eventueel nog één tot twee dagen langer.

In de dagen die volgen breidt u uw activiteiten steeds verder uit. Daarbij is het 
van belang dat u, op geleide van de klachten, de belasting steeds verder opvoert. 
Een te grote belasting geeft een toename van moeheid en/of pijn in de rug en/
of benen.

Pijn 
Na de operatie kunt u nog pijn hebben. Dit kan veroorzaakt worden door: 
•  Wondpijn: deze pijn wordt veroorzaakt door de wond die tijdens de operatie is 

ontstaan;
• Pijn vanuit de spieren en gewrichten;
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•  Zenuwpijn: de zenuwen hebben lange tijd druk ondervonden van vernauwing. 
De vernauwing is opgeheven, maar de zenuwen zijn nog geïrriteerd. Door lo-
pen en oefenen kunnen de zenuwen weer opspelen en dezelfde klachten ge-
ven als voor de operatie. De klachten zijn meestal wel minder heftig dan voor 
de operatie. Ook kunnen ze de tweede of derde dag na de operatie optreden, 
omdat u dan wat meer gaat doen.

Pijnklachten na de operatie zijn niet ongewoon. Vaak kunt u wel aangeven of het 
om spierpijn of zenuwpijn gaat. Spierpijn is niet direct een reden om het rustiger 
aan te doen, dit herstelt spontaan. Zenuwpijn vraagt om rust, om zo de zenuwen 
de gelegenheid te geven zich te herstellen. 

Wij raden u aan het lopen, liggen en zitten regelmatig af te wisselen. De grootste 
belasting voor de rug vormt het zitten. 

Ontslag uit het ziekenhuis

U mag niet zelf naar huis rijden. Zorg er daarom voor dat iemand u ophaalt uit 
het ziekenhuis. Het is verstandig om na elk half uur rijden even te stoppen en een 
stukje te lopen. Dit om overmatige belasting van uw rug te voorkomen. 

Op de dag dat u naar huis mag, krijgt u een datum voor een controleafspraak bij 
de neurochirurg of de verpleegkundig specialist mee. Deze afspraak is meestal 
zes weken na de operatie. De neurochirurg stelt uw huisarts per brief op de hoog-
te van uw opname in het ziekenhuis en het verloop hiervan. 

Tijdens de controleafspraak bekijkt de arts of de verpleegkundig specialist het 
resultaat van de operatie. Meestal hoort u dan ook dat u de belasting mag op-
voeren. Werkhervatting hangt samen met het type werkzaamheden wat u doet. 

De herstelperiode

Als u naar huis gaat, bent u nog niet volledig hersteld en kunnen de eerste dagen 
thuis tegenvallen. Ongemerkt doet u misschien vrij veel en hier reageert uw li-
chaam op. Houdt u daarom de eerste weken na de operatie rekening met pijn en 
vermoeidheid. U leert zelf aanvoelen wat u aan kunt. 
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Hechtingen
Meestal gebruikt de neurochirurg een lijmlaagje om de wond te dichten. Dat laat 
na ongeveer vijf dagen vanzelf los. Ook kunnen er onderhuidse hechtingen ge-
bruikt zijn die vanzelf oplossen. Heeft u hechtingen , laat deze dan na zeven da-
gen door de huisarts verwijderen. Soms gebruikt de neurochirurg hechtpleisters 
(steristrips) om de wond te hechten. Deze pleisters kunt u zeven dagen na de 
operatie zelf verwijderen.

Fysiotherapie
De behandeling van de fysiotherapeut in het ziekenhuis richt zich vooral op zelf-
redzaamheid, lopen met of zonder hulpmiddel, traplopen en instructies voor de 
opbouw van activiteiten. Het is belangrijk dat u leert voelen wat uw rug wel of 
(nog) niet aankan. Probeer zoveel mogelijk te variëren in lichaamshouding en 
regel¬matig rust te nemen (liggen) om te herstellen. 

Contact opnemen
Heeft u last van één van de volgende symptomen, neem dan onmiddellijk con-
tact op met uw huisarts. Onderstaande symptomen komen echter zelden voor.
• Onhoudbare pijn in rug en/of been;
• Abnormale zwelling van de wond;
• Opengesprongen wond;
• Pus uit de wond;
• Hoge koorts;
• Toenemend krachtverlies aan één of beide benen;
• Problemen bij het plassen.

Adviezen voor thuis

In het algemeen willen we u adviseren erop te letten om veel buigen en draaien 
te vermijden.

Zitten
Met name de eerste tijd na de operatie is het verstandig om niet te lang achtereen 
stil te zitten. Het is belangrijk dat u lopen, zitten en liggen zoveel mogelijk afwis-
selt. Maak er een gewoonte van ieder uur even rond te lopen.
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Wij raden u aan om op een stoel te zitten met een rugleuning, die zowel hoog 
als laag in de rug steun geeft. Daarnaast moet u voldoende zithoogte hebben, 
waardoor de benen naar uw gevoel op een natuurlijk wijze op de grond rusten. 

Werken
De eerst vier tot zes weken is het niet verstandig om te gaan werken. Tijdens uw 
controle afspraak op polikliniek kunt u met de arts overleggen wanneer u weer 
aan het werk kunt 

Autorijden
Zelf autorijden mag pas weer na de controleafspraak in het ziekenhuis. Wees ook 
voorzichtig met meerijden in de auto. In een auto zit u soms laag en het is niet 
verstandig om te lang achtereen te zitten. We adviseren u het meerijden rustig op 
te bouwen. Gaat u na de operatie naar huis en moet u dan langer dan 20 minuten 
reizen? Pauzeer dan even onderweg en loop even een rondje om de auto.

Fietsen
Heeft u thuis een hometrainer, dan kunt u na 1 week op dit apparaat met fietsen 
beginnen. U heeft op een hometrainer geen last van schokken. Gaat het goed, 
dan kunt u meestal na 1 of 2 weken weer proberen te fietsen. Bouw dit rustig op. 

Zwemmen
Met zwemmen kunt u na drie weken weer beginnen. Hierbij maakt het niet uit of 
u op uw buik of rug zwemt. 

Huishouden
Lichte huishoudelijk taken kunt u op geleide van de klachten direct weer uitoefe-
nen. Dat betekent dat u alleen dingen doet die geen pijn doen. Probeert u steeds 
goed aan te voelen wat het effect van deze activiteiten op uw rug is en bouw het 
rustig op! Zwaar rugbelastende werkzaamheden zijn: stofzuigen, bed opmaken, 
enzovoorts. Het is verstandig deze activiteiten de eerste vier tot zes weken niet 
uit te voeren. 

Bukken en tillen
Tijdens het bukken en tillen wordt de lage rug aanzienlijk belast. Het is daarom 
verstandig de eerste weken niet zwaar te tillen. Bukken om iets (lichts) op te pak-
ken is geen bezwaar. 
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Om de belasting van de lage rug zo laag mogelijk te houden, adviseren wij om 
het tillen zoveel mogelijk te vermijden. 

Sporten
Wanneer u voor de operatie aan sport deed en een goede conditie had, merkt u 
dat uw conditie behoorlijk is verminderd. U moet dus eerst uw conditie verbete-
ren, voordat u weer deelneemt aan een eventuele training. Dit kunt u thuis doen 
door bijvoorbeeld te wandelen. Na 6 weken kunt u, in overleg met de neurochi-
rurg,  weer met uw sportieve activiteiten beginnen.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat de behandeling naar tevredenheid verloopt. Mocht dit 
niet het geval zijn, vragen wij u dit te bespreken met degene die hiervoor direct 
verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het unithoofd of met 
de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op 
onze website of in de brochure Uw tevredenheid, onze zorg.

Tot slot

Heeft u naar aanleiding van deze brochure nog vragen, dan kunt u contact op-
nemen met de polikliniek Neurochirurgie, tel (050) 524 5950 of met de polikliniek 
Neurochirurgie, tel. (050) 524 5950 . Heeft u vragen voor de fysiotherapie dan kunt 
u bellen met (050) 5247875. 

Meer informatie over de lumbale wervelkanaalstenose kunt u vinden op: 
www.nvvn.org.
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 00
9700 RM  Groningen

Algemeen telefoonnummer
(050) 524 5245

Bezoekadres
Van Swietenplein 1
9728 NT Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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