
 

 

 University of Groningen

Studie over de operatieve behandeling van de hernia nuclei pulposi lumbalis. Vergelijking van
twee verschillende operatiemethoden.
Bomers-Marres, Amandine Jeanne Marie Louise

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
1981

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Bomers-Marres, A. J. M. L. (1981). Studie over de operatieve behandeling van de hernia nuclei pulposi
lumbalis. Vergelijking van twee verschillende operatiemethoden. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/2f7bac70-13d8-4bcc-9cea-03260898141d




STUDIE OVER DE OPERATIEVE 

BEHANDELING VAN DE HERNIA 

NUCLEI PULPOSI LUMBALIS. 

Vergelijking van twee 
verschillende operatie
methoden. 





STELLINGEN 

I. 

In de toekomst zijn betere resultaten bij een 
h.n.p.-operatie te verwachten, indien de operatie
indicatie zo exact mogelijk wordt gesteld en per 
patient de in zijn geval meest adequate operatie
techniek wordt toegepast. 

II. 

Het gevaar bij een microchirurgische benadering 
van een h.n.p. dreigt, dat men de patient behandelt 
voor een morfologische afwijking en niet in ver
band met een wortelcompressie. 

III. 

Goede voorlichting over aard en prognose van de 
h.n.p.-operatie zal de resultaten van de operatie 
gunstig beïnvloeden. 

IV. 

Een partieel uitgevoerde bedrustkuur als conser
vatieve behandeling bij een h.n.p. is een zinloze 
tijdspassering. 

v. 

Dat de werkhervatting na een h.n.p.-operatie 





steeds minder een goede parameter is ter beoorde
ling van het operatieresultaat, is te wijten aan 
onze demotiverende sociale wetgeving en structurele 
werkeloosheid. 

VI. 

Er is geen ziekte, waar psychosociale factoren 
zo'n grote rol spelen als bij het syndroom van de 
lage rugklachten. 

VII. 

De toekomst van de oncologie wordt voor een be
langrijk deel bepaald door de uitbouw van de 
weefselkweek, waarbij kankercellen onderzocht kun
nen worden op hun gevoeligheid c.q. resistentie ten 
opzichte van cytostatica. 

VIII. 

Bij verdenking op een vasculair accident in 
cerebro is een vroegtijdige diagnostiek geboden om 
cardiovasculaire stoornissen op het spoor te komen 
en te differentiëren ten opzichte van een tumor 
cerebri. 

IX. 

Een goede psychiatrische evaluatie, het onder
kennen van biologische factoren en het onderzoeken 
van de draagkracht van de client zijn essentiële 
voorwaarden voor het welslagen van de psychothera
pie. 



X. 

Het is van wezenlijk belang gedurende een 
psychotherapie dwangmatige en depressieve kenmerken 
bij de patient te onderkennen; zo dit niet gebeurt, 
kan de psychotherapie verzanden. 

XI. 

Voor het lopen op hoge hakken, hoe elegant ook, 
moet een vrouw met lage rugklachten niet door de 
knieën gaan. 

A.J.M. L. Bomers - Marres, 

25 november 1981. 
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VOORWOORD. 

Dank ben ik verschuldigd aan velen, die een bij
drage hebben geleverd bij het tot stand komen van 
dit proefschrift. 

Het onderwerp van deze studie, waarmee ik via de 
praktijk was geconfronteerd, intrigeerde mij al 
jaren. Men moet echter de tijd en de gelegenheid 
hebben een dergelijk project uit te werken. Het 
was dan ook een groot genoegen dat, toen ik voor
zichtig de operateurs - Professor Beks en collega 
van Duren - polste, en hen vroeg hun materiaal te 
mogen bewerken, dit geen enkel probleem bleek. 
Het getuigt m. i. van een critisch wetenschappelijke 
instelling als men zijn materiaal ter beschikking 
stelt voor nader onderzoek aan een buitenstaander. 

Tevens werd het onderzoek mogelijk gemaakt door 
het materiaal verleend door de medewerking van 
collegae en patienten, die zo bereidwillig waren 
de hun toegezonden enquêteformulieren in grote 
getale te beantwoorden. 

Op tal van manieren ben ik door velen geholpen bij 
de bewèrking van het materiaal: 

Hooggeleerde Beks, hooggeachte promotor, beste Jan, 
we kenden elkaar reeds via de contacten vanuit de 
praktijk, doch via het werken aan dit promotie
onderwerp zijn de banden intensiever geworden; je 
hebt me op een joviale wijze gastvrijheid in je 
kliniek verleend en me vele faciliteiten geboden. 
In de loop der jaren wist je me steeds op het 
juiste moment te stimuleren; mede dank zij jou is 
het proefschrift tot een goed einde gekomen. 

Zeergeleerde van Duren, beste Hans, van jou heb ik 
veel geleerd; steeds was je bereid om tijdens een 



druk spreekuur mij aan de hand van het skelet uit 
te leggen wat je nu precies bij een operatie deed 
en zette je geduldig streepjes op de wervelbogen 
om te laten zien waar en hoe de botexcisie ge
schiedde. Ook tijdens het bijwonen en assisteren 
bij de operaties kreeg ik meer inzicht in je 
operatietechniek. De problematiek rond de lumbo
sacrale wervelkolom heeft steeds je bijzondere 
belangstelling genoten. Vermeldenswaard in dit 
kader is, dat je zelf in 1960 op een onderwerp, 
betrekking hebbend op de lumbosacrale wervelkolom, 
promoveerde bij professor Lenshoek, de voorganger 
van mijn promotor. 

Hooggeleerde ter Weeme, hooggeachte copromotor, 
beste Cees, diverse malen heb je op conscientieuze 
wijze deze studie mee beoordeeld. Dit is voor mij 
een grote steun geweest. 

Hooggeleerde Nielsen, hooggeachte coreferent, voor 
de vriendelijke wijze, waarop U critiek leverde 
op de orthopaedische facetten van het proefschrift 
ben ik U veel dank verschuldigd. 

Hooggeleerde Schaafsma, reeds bij het begin van 
deze studie heb ik Uw hulp ingeroepen, omdat m. i. 
een statistische goede opzet van een onderzoek van 
wezenlijk belang is voor het welslagen hiervan. 
Doch ook gedurende het verdere verloop van deze 
studie heeft U mij op een vriendelijke wijze 
richtlijnen en aanwijzingen gegeven betreffende de 
statistische bewerking van het materiaal. Ik dank 
U hiervoor zeer. 

Hooggeleerde Eisma, dank voor het critisch be
schouwen van de tekst in deze studie, welke 
handelt over de revalidatie bij de nabehandeling 
van geopereerde h.n.p.-patienten. 



Hooggeleerde Penning, voor de ongedwongen en rela
tiverende wijze, waarop de neuro-radiologische 
facetten, welke in dit proefschrift naar voren 
komen door U werden belicht, ben ik U dank ver
schuldigd. 

Zeergeleerde Journée, beste Louis, met eindeloos 
geduld heb je al mijn statistische eindresultaten 
nogeens gecontroleerd en doorgenomen, hetgeen me 
wat meer zekerheid verschafte op het moeilijke 
terrein van de statistiek. 

Verder gaat mijn dank uit naar: 

de heer D. Buiter voor al het tekenwerk, het foto
materiaal, de lay-out en de verzorging van dit 
proefschrift tot een drukklaar concept, 
mevrouw S. van der Leij-Bulthuis, bibliothecaresse 
Neuro-Chirurgische Kliniek te Groningen, 
mevrouw G. L. Krol-Kuipers, secretaresse van 
Professor Beks, 
mevrouw G. Jorna-Koster, secretaresse van Dr. van 
Duren, 
mevrouw M. Leenstra-v. Weperen, mijn secretaresse, 
voor de vriendelijke hulp, en tenslotte naar 
mevrouw D. Derksen-Barendregt voor de zeer accurate 
wijze waarop zij het typwerk verrichtte. 

Helaas hebben mijn ouders deze dag niet meer kunnen 
beleven. Ze hebben zeer veel voor mij betekend en 
vooral op deze dag ben ik hen zeer dankbaar. 
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INLEIDING . 

1. Vraagstelling. 

In een zenuwartsenpraktijk werden patienten, 
bij wie een indicatie tot operatieve therapie 
was gesteld in verband met een wortelbeknelling 
tengevolge van een hernia nuclei pulposi 
lumbalis, willekeurig verwezen: Óf naar een 
orthopaedisch chirurg ter plaatse, Óf naar de 
neuro-chirurgische kliniek van een academisch 
ziekenhuis in de regio. De verwijzing geschied
de om uiteenlopende redenen naar eerst- of 
laatstgenoemde en was aselect. 

De orthopaedische en neurochirurgische 
operatietechnieken verschilden, en wel in dit 
opzicht, dat door de orthopaedisch chirurg 
ruime botexcisie werd verricht, terwijl door de 
neurochirurgen geen bot werd geëxcideerd of 
slechts in geringe mate. 

De terminologie betreffende de diverse 
operatietechnieken is, zowel in het spraakge
bruik als in de literatuur, niet eensluidend. 
In strictu sensu betekent "laminectomie" excisie 
van een lamina (= booghelft). Soms echter wordt 
eronder verstaan het verwijderen van een totale 
boog of van twee of meer bogen. In algemene zin 
wordt "laminectomie" gebruikt voor "rugoperatie". 
Met "hemilaminectomie" wordt door sommigen 
excisie van één booghelft, door anderen excisie 
van een gedéélte van een booghelft bedoeld. 
Daarom moet eerst een definitie worden gegeven, 
wat in deze studie onder de operatietermen 
wordt verstaan (Wiltse, 1977): 
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Fig. 1. Laminectomie. 

Fig. 2. Bilaterale laminectomie. 
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Fig. 3. Laminotomie. 
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Fig. 4. Laminotomie van twee aangrenzende booghelften. 
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Laminectomie: verwijdering van het bot tus
sen de basis van de processus spinosus en onge
veer 1 cm. mediaal van het booggewricht. Het 
interarticulaire deel blijft intact (fig. 1). 
Bilaterale laminectomie: verwijdering van 
beide laminae met de processus spinosus (fig.2). 
Laminotomie: verwijdering van een gedeelte 
van één lamina (fig. 3). Laminotomie wordt nog
al eens gedaan van twee aangrenzende booghelften 
(zie fig. 4). Indien een hernia nuclei pulposi 
verwijderd wordt via een laminotomie, wordt ge
sproken van een interlaminaire benaderingswijze. 
Foraminotomie: het wortelkanaal wordt door
gankelijk gemaakt, er wordt botexcisie verricht, 
daar, waar pars interarticularis en processus 
articularis bij elkaar komen en het gewrichts
facet vormen. Het intervertebrale gewricht 
blijft intact. 

Hanteert men nu aldus bovengenoemde termen, 
dan blijkt, dat de orthopaedisch chirurg steeds 
bilaterale laminectomie verrichtte op het 
niveau waar de hernia nuclei pulposi lumbalis 
verwacht werd, veelal gecombineerd met één of 
meer laminotomieën en foraminotomie. Hij 
opereerde dus via een ruime operatieve be
naderingswijze. 

De neurochirurgen echter opereerden meestal 
interlaminair. 

Aangezien men hier met twee verschillende 
operatietechnieken te maken had, rees niet al
leen van onze kant, doch ook van de kant van 
patienten en huisartsen, de vraag of er ver
schil was in de resultaten. 

De patienten, die geopereerd zijn volgens de 
eerst beschreven techniek - bilaterale laminec
tomie en laminotomie - behoren tot groep A, 
en de patienten, geopereerd volgens de laatst 
beschreven methode - interlaminair - tot 
groep B. 



Het was interessant om te zien of de indruk, 
die er bestond vanuit de algemene praktijk, 
overeen zou komen met de feiten: op de eerste 
plaats was er het vermoeden, dat er in groep A 
meer postoperatieve lage rugklachten zouden 
zijn dan in groep B. Dit zou kunnen samenhangen 
met de operatietechniek, omdat in groep A veel 
steunend botweefsel werd weggenomen. Ook be
stond de indruk, dat in groep B meer klachten 
waren van recidiverende ischialgieën dan in 
groep A, en dat in groep B vaker een heroperatie 
nodig zou zijn in verband met een recidief van 
een hernia nuclei pulposi. Mogelijk zou het 
feit, dat bij de operatietechniek van groep B 
er een geringere mogelijkheid was tot exploratie 
en uitruiming, een verklaring kunnen zijn. 

2. Opzet van het onderzoek. 

Eerst werden van de groepen A en B de pre
operatieve gegevens verzameld om te zien of men 
te maken had met twee vergelijkbare groepen. 
Daarna werden de operatieresultaten nagegaan; 
dit gebeurde aan de hand van een beoordeling 
van het postoperatieve verloop gedurende 5 jaar 
na de operatie. De in deze periode eventueel 
verrichte re-exploraties werden eveneens nauw
keurig geanalyseerd. Tevens werd gekeken naar 
de reden van de re-exploratie; deze kon veler
lei zijn, zoals littekenweefsel, arachnoiditis, 
nieuwe discusprolaps op een ander niveau, 
nieuwe discusprolaps op hetzelfde niveau. 
Slechts in het laatste geval werd gesproken van 
een recidief. 

Het materiaal van beide groepen werd 
statistisch bewerkt. 

5 



HOOFDSTUK I. 

Anatomische verhoudingen in het lumbo
sacrale gebied. 

Voor een goed begrip van de later nog te be
schrijven afwijkingen in het lumbosacrale ge
bied volgt een kort overzicht van de anatomische 
verhoudingen: 

onder de lumbosacrale wervelkolom wordt het 
lumbosacrale overgangsgebied verstaan, bestaande 
uit de onderste lumbale- en bovenste sacrale 
wervels, de tussenwervelschijven met de daarbij 
behorende ligamenten. 

Als regel zijn er 5 lumbale en 5 sacrale 
wervels. Aan een wervel onderscheiden we een 
wervellichaam, een wervelboog, en de werveluit
steeksels. 

De wervellichamen. 

De wervellichamen van de lumbale wervels zijn 
groter en breder dan die van de overige wervels, 
zijn enigszins niervormig, hebben een grotere 
transversale dan anteroposteriore diameter 
(fig. 5). 

De dek- en grondplaten zijn kraakbenige 
grensvlakken; deze worden door sommigen tot de 
wervellichamen gerekend (Töndury, 1955), door 
anderen tot de tussenwervelschijf (Junghanns, 
1939 en Naylor, 1976). 

6 
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Fig. 5, Bovenaanzicht van L4. 
1. processus spinosus. 2. processus articularis 
inferior. 3. processus articularis superior. 
4. processus transversus. 5, gewrichtsvlak van 
de processus articularis superior. 6. wervel
lichaam. 

Het sacrum. 

De wervellichamen in het sacrale gebied ziJn 
met elkaar vergroeid tot het sacrum: een breed, 
driehoekig botstuk, dat door de sacro-iliacaalge
wrichten verbonden is met de beide heupbeenderen. 
De basis van het sacrum articuleert met de 5de 
lumbale wervel. 

Bij de embryonale ontwikkeling van het sacrum 
kunnen er diverse anatomische variaties optreden 
als gevolg van segmentatiestoornissen; zo kan de 
eerste sacrale wervel als lumbale wervel blijven 
bestaan, lumbalisatie geheten, of kan de 5de 
lumbale wervel versmelten met het sacrum, sacra
lisatie geheten. Ook asymmetrische assimilatie-
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stoornissen kunnen optreden. Tevens is het 
mogelijk dat de wervelbogen niet sluiten, waardoor 
één van de vormen van spina bifida kan ontstaan. 

Het os coccygis is een botstuk, gevormd door 
fusie van vier rudimentaire wervels. 

De wervelbogen. 

De wervelbogen zitten vast aan de dorsale zijde 
van de wervellichamen. Het meest ventrale deel 
van de wervelboog wordt boogbasis of pediculum 
genoemd; er is een rechter en een linker pediculum. 
Vanuit de beide pedicula bevinden zich lateraal
waarts gericht de processus transversi. Dorsaal 
hiervan ontwikkelen zich, zowel in craniale als 
in caudale richting, de gewrichtsuitsteeksels: 
de processus articulares superior en inferior. 

Het platte gedeelte van de wervelboog, dorsaal 
gelegen van deze gewrichtsuitsteeksels, wordt 
lamina genoemd (lamina = plaat). De beide laminae 
komen samen in de dorsaalwaarts gerichte processus 
spinosus. 

Van de sacrale wervels zijn de oorspronkelijke 
processus transversi vergroeid tot de pars 
lateralis, dat aan het bovenste deel zeer breed 
is en aan de buitenzijde een onregelmatig ge
wrichtsoppervlak toont, dat het gewricht vormt 
met het os ileum. 

De tussenwervelschijven. 

Tussen twee wervels ligt de tussenwervelschijf. 
Deze bestaat uit twee gedeelten: de nucleus 
pulposus, omgeven door de annulus fibrosus; deze 
heeft een fibreuze elastische structuur, waarvan 
de vezels spiraalsgewijze van wervel tot wervel 
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lopen. De annulus fibrosus geeft zo een onderlinge 
verbinding van de wervellichamen en is een steun
gevende ommanteling van de nucleus pulposus. 

De perifere vezels hiervan zijn vergroeid met 
het periost van de wervels en met de ligamenten; 
de meer centraal gelegen vezels lopen uit in de 
kraakbenige eindplaten van de wervellichamen. De 
annulus fibrosus is aan de ventrale zijde breder 
dan aan de dorsale zijde. De nucleus pulposus ligt 
iets excentrisch naar dorsaal; deze bestaat uit 
een zachte gelatineuze cellulaire structuur. Het 
hoofdbestanddeel hiervan wordt gevormd door 
mucopolysacchariden, gelegen in een netwerk van 
collageenvezels. De toestand van de nucleus 
pulposus is afhankelijk van de leeftijd: bij de 
geboorte zijn de notochordale cellen, die afkomstig 
zijn uit de embryonale notochord, nog in de nucleus 
pulposus aanwezig. Op de leeftijd van 4 jaar zijn 
de meeste notochordale cellen verdwenen. De 
nucleus pulposus is op jonge leeftijd plastisch 
en vervormbaar. Er is zo een verdeling van de 
druk mogelijk in alle richtingen. Het vochtgehalte 
van de nucleus pulposus vermindert in de loop van 
het leven van 88o/o bij de geboorte, tot 70o/o op 
ongeveer 70-jarige leeftijd. 

Door de toenemende fibrosering van de nucleus 
pulposus in de loop van het leven is het onder
scheid in structuur tussen de annulus fibrosus en 
nucleus pulposus tenslotte nauwelijks meer aan
toonbaar. 

De discushoogte in het lumbosacrale gebied bij 
verschillende individuen is zeer variabel: 0,5 tot 
1,5 cm. (Ubbens, 1960). 

De intervertebrale gewrichten. 

De gewrichtsvlakken van twee opeenvolgende 
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wervels vormen samen het intervertebrale gewricht. 
Het gewrichtsvlak van de processus articularis 
superior (proc. art. sup. ) is iets concaaf en dat 
van de processus articularis inferior (proc. art. 
inf.) iets convex. Door de richting van de ge
wrichtsvlakken is een specifieke beweging mogelijk. 
In het lumbale gebied liggen de gewrichtsvlakken 
in sagittale richting, in het lumbosacrale gebied 
zijn de gewrichtsvlakken iets meer naar frontaal 
gedraaid. De gewrichtsvlakken van de interverte
brale gewrichten zijn bedekt met een laagje kraak
been. Ze kunnen soepel articuleren dank zij de 
congruentie van de gewrichtsvlakken en het syno
viaal vocht; dit laatste wordt gevormd door het 
synoviaal vlies, waarmee de binnenzijde van het 
gewrichtskapsel is bekleed. 

Foramen intervertebrale. 

De pedicula van de wervelboog hebben aan boven
en onderzijde een gleuf, de incisura superior en 
inferior. De twee naar elkaar toegerichte incisu
ren van twee naburige wervelbogen vormen een be
grenzing van het foramen intervertebrale (fig. 6). 
Sommigen (van Duren, 1960) noemen deze foramina 
kanalen en onderscheiden dan de volgende begrenzing: 
craniaal de boogbasis van de gelijknamige wervel, 
dorsaal het intervertebrale gewricht en het 
ligamentum flavum, caudaal de boogbasis van de 
onderliggende wervel, ventraal de elkaar naderen
de hoeken van de twee wervellichamen en de tussen
liggende discus. De incisura superior vormt een 
vernauwing, een "goot": de recessus lateralis, 
door MacNab (1979) "subarticular gutter" genoemd. 

10 
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Fig. 6. Zijaanzicht van het foramen intervertebrale, gelegen 
tussen twee lumbale wervels. 
l,wervellichaam. 2. discus intervertebralis. 3. wortel. 
4. facet van de processus articularis inferior. 
5. processus articularis superior. 6. ligamentum 
flavum. 7. processus transversus. 8. ligamentum 
longitudinale posterius. 

Het wervelkanaal. 

Het wervelkanaal of spinaalkanaal wordt gevormd 
door de ruimten tussen wervellichamen en wervel
bogen. Het wordt ventraal begrensd door de achter
zijde van de wervellichamen en tussenwervelschij
ven, lateraal door de pedikels en dorsaal door de 
daaruit ontspringende wervelbogen en de daartussen 
uitgespannen ligamenten. 

Vorm en afmetingen van het normale spinale 
kanaal zijn zeer variabel. De transversale diame
ter, de kortste afstand tussen de mediale zijden 
van de pedicula, varieert tussen de 28 en 38 mm. 
volgens een onderzoek van Elsberg en Dyke (1934). 
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De midden-sagittale diameter werd o.a. door 
Huizinga en anderen (1952) gemeten en bedroeg 
tussen de 11 en 27 mm. 

Verder wordt in de literatuur weinig melding 
gemaakt van normale afmetingen, waarschijnlijk 
omdat alleen abnormale, te kleine, afmetingen 
aandacht krijgen door de pathologie, die hierdoor 
wordt veroorzaakt, (Verbiest, 1975, 1977). 

In het sacrale gebied wordt het wervelkanaal 
naar caudaal toe steeds smaller om tenslotte te 
eindigen ongeveer ter hoogte van S5. 

Cauda equina. 

In het wervelkanaal loopt de duraalzak, 
waarin het ruggemerg en de cauda equina loopt 
(fig. 7). 

De duraalzak wordt omgeven door een veneuze 
plexus vertebralis internus, losmazig bind
weefsel en vetweefsel. Het vetweefsel is aan 
de dorsale zijde het sterkst ontwikkeld. 

De duraalzak reikt tot aan de 2de sacrale 
wervel en zet zich hierna voort als het filium 
durae tot aan het os coccygis. 

De dura mater deelt zich onder het foramen 
occipitale in twee bladen, waarvan het buiten
ste blad in het wervelkanaal vergroeid is 
met het periost en de ligamenten, en het binnen
ste blad de omhulling vormt van de duraalzak. 

De ruimte tussen de beide bladen wordt 
epidurale ruimte genoemd; beter zou het zijn 
te spreken van interdurale ruimte (Biemond, 1956). 
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Fig. 7, Cauda equina, van dorsaal gezien, na opening van 
het wervelkanaal. 
1. plexus venosus vertebralis externus. 2. door
snede door het pediculum van de lste lumbale wervel. 
3. wortel Ll. 4. discus intervertebralis Ll-2. 
5, snijrand van de dura mater. 6. snijrand van de 
arachnoidea. 7, doorsnede door het pediculum van 
de 4de lumbale wervel. 8. discus intervertebralis 
L4-5. 9,wortel L4. 10. filium durae matris. 
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Binnen de dura, hiervan gescheiden door het 
cavum subdurale, bevindt zich de arachnoidea. Dit 
is een dun vliesje, bestaande uit fibreus en 
elastisch weefsel. In de arachnoidea worden 
normaal geen bloedvaten aangetroffen. 

De pia mater wordt van de arachnoidea ge
scheiden door het cavum subarachnoidale. De pia 
mater is het binnenste van drie vliezen en heeft 
een verbinding met het myelum. 

Het myelum loopt in het wervelkanaal ongeveer 
tot het niveau van de tussenwervelschijf tussen 
de le en 2de lendenwervel, waar ze in de z.g. 
conus eindigt. Het vult niet het hele wervel
kanaal op, hetgeen te verklaren is vanuit de 
embryonale ontwikkeling: tot aan ongeveer de 
vierde embryonale maand vult het myelum nog de 
hele lengte van het wervelkanaal, doch doordat 
hierna de groei van het ruggemerg achter blijft 
bij die van de wervelkolom, ontstaat er een 
relatieve verkorting van het ruggemerg, de 
ascensus medullae. Dit maakt begrijpelijk waar
om de verschillende ruggemergsegmenten in hoogte 
verschillen met de bijbehorende wervels: de 
lumbale ruggemergsegmenten liggen ter hoogte 
van de 9de tot de 12de thoracale wervel, terwijl 
de sacrale segmenten ter hoogte van de 12de 
thoracale tot de 2de lumbale wervel gelegen zijn. 
De uit het myelum ontspringende wortels moeten 
zodoende een grote afstand afleggen in caudale, 
laterale richting om het bijbehorende foramen 
intervertebrale te bereiken. Door deze wijze 
van verloop spreekt men van "paardestaart" 
(= cauda equina). 

De dorsale wortels ontspringen in de dorso
laterale sulcus van het myelum, terwijl de 
ventrale wortels naar buiten treden uit de ventro
laterale zijde van het myelum. Tijdens hun 
traject door het wervelkanaal worden ze omgeven 
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door de pia mater, de arachnoidea en een uit
stulping van de dura, de z.g. duraalschede. 
Tijdens dit verloop vanaf de cauda equina kruisen 
de wortels een discus intervertebralis, passeren 
de voorzijde van de proc. art. sup. , buigen rond 
de mediale zijde van een pediculum in de richting 
van het foramen intervertebrale naar de recessus 
lateralis. De wortels worden omgeven door bloed
en lymfevaten en liggen samen met deze vaten inge
bed in bindweefsel, dat het foramen interverte
brale opvult. 

Nadat de ventrale en dorsale wortel zich ver
enigd hebben ongeveer ter hoogte van het foramen 
intervertebrale, tot een spinale zenuw, deelt 
deze spinale zenuw zich - na het foramen inter
vertebrale verlaten te hebben - in een ramus 
ventralis en dorsalis. 

Innervatie. 

De innervatie van het lumbosacrale gebied geschiedt 
door: 

1. ramus dorsalis. 
De ramus dorsalis deelt zich, na de bovenzijde 
van de bijbehorende processus transversus ge
passeerd te zijn, in een laterale en een 
mediale tak. 
De laterale tak verzorgt het laterale deel van 
de musculus erector trunci en bijbehorende 
fascie en huid. 
De mediale tak verloopt caudaal langs de hoek 
tussen de processus transversus en processus 
articularis superior, en geeft dan vele takjes 
af aan het intervertebrale gewricht en het 
gewrichtskapsel; dit laatste wordt zeer rijk 
sensibel geïnnerveerd. De mediale tak ver
zorgt de mediale rugmusculatuur, het periost 
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van de wervelboog, de processus spinosus, het 
interspinale ligament en het intervertebrale 
gewricht (fig. 8). 

( 
Fig. 8. Innervatie, bovenaanzicht van een lumbale wervel. 
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1. mediale tak van de ramus dorsalis. 2. laterale 
tak van de ramus dorsalis. 3. ramus dorsalis van de 
nervus spinalis. 4,nervus spinalis. 5. ramus 
ventralis van de nervus spinalis. 6. nervus sinu
vertebralis. 7. ganglion spinale. 8. ramus communicans 
griseus. 9. ganglion sympathicum. 10. dorsale wortel. 
ll. ventrale wortel. 

Volgens Bogduk (1976) geeft de mediale tak één 
tak af voor de spier, welke verloopt van de 
dorsale zijde van de processus articularis 
superior naar de processus spinosus van de 
wervel 2 à 4 segmenten hoger: de musculus 
multifidus. Deze tak anastomoseert met de 
zenuw van het intervertebrale gewricht van de 
ondergelegen wervel. Ieder intervertebraal 



gewricht ontvangt dus een dubbele innervatie, 
namelijk van de mediale tak van de ramus dorsa
lis van het overeenkomstige niveau en van tak
ken van de ramus dorsalis van hoger gelegen 
niveau. 

2. Nervus sinu-vertebralis. 
De n. sinu-vertebralis ontstaat uit twee tak
ken: één tak ontspringt uit de ramus ventralis 
van de n. spinalis vlak bij de plaats, waar 
deze een verbinding heeft met de ramus commu
nicans griseus van de truncus sympathicus en 
één autonome tak van deze ramus communicans 
griseus. 
Nadat deze 2 takken zich hebben samengevoegd, 
keert de zenuw, zich buigend rond de boogbasis, 
terug via het foramen intervertebrale naar de 
canalis vertebralis, (n. sinu-vertebralis = 
n. recurrens). Deze zenuw splitst zich in een 
bovenste en onderste tak voor de boven en onder 
gelegen discus intervertebralis. Takjes van 
deze zenuw verzorgen het ligamentum longitudi
nale posterius, het periost, epidurale bloed
vaten en dura mater. Volgens Baljet (1979) zou 
het ligementum longitudinale posterius ge
innerveerd worden door 2 of 3 dikke bundels 
zenuwvezels, die alleen afkomstig zijn uit de 
rami communicantes van de truncus sympathicus 
en niet uit vezels, die afkomstig zijn van de 
ramus ventralis van de n. spinalis. Volgens 
deze auteur geeft de zenuwplexus, die het 
ligamentum longitudinale posterius verzorgt, 
radiair takken af naar het wervellichaam en de 
buitenlaag van de annulus fibrosus; in het 
meer centraal gelegen deel van de annulus en in 
de nucleus pulposus zijn geen zenuwuiteinden 
aanwezig. 
Betreffende de innervatie van de lumbosacrale 
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wervelkolom meldt Cailliet (1966) dat in de 
ligamenta interspinosa, het ligamentum flavum, 
de annulus fibrosus en de nucleus pulposus 
geen pijnvezels aanwezig zijn. Hij concludeert 
dan ook dat de discus niet als pijnbron kan 
worden beschouwd. 

Vascularisatie. 

De vasculaire verzorging van de lumbosacrale regio 
geschiedt arterieel vanuit vier bilateraal uit de 
aorta ontspringende arteriae lumbales. Ter hoogte 
van de 5de lumbale wervel kan er paarsgewijze 
nog een arterie ontspringen uit de arteria 
sacralis media: de arteria sacralis lateralis. 
Deze is kleiner dan de eerste vier lumbale arteriën. 
Soms is er slechts één "5de lumbale"-arterie, 
welke dan meestal linkszijdig is aangelegd. 
Yasargil (1976) meldt diverse anatomische varia
ties: zo zou bij een éénzijdige aanleg deze arterie 
extra groot zijn en zich soms ook verbinden met 
een tak uit de arteria iliaca interna alvorens het 
foramen intervertebrale 15-Sl binnen te gaan. 

De arteriae lumbales lopen rond het wervel
lichaam naar dorsaal, terwijl ze talrijke takjes 
afgeven aan de wervellichamen (fig. 9); deze vaat
jes penetreren het periost en voorzien het been
merg van bloed via de kanalen van Volkmann. Ver
volgens geven de arteriae lumbales een dorsale 
tak af, de ramus dorsalis, welke op zijn beurt 
een tak afgeeft voor musculatuur, lamina, pro
cessus transversus, processus spinosus en een 
spinale tak, die via het foramen intervertebrale 
het spinale kanaal bereikt. Deze ramus spinalis 
splitst zich in drie takjes: een voorste, een 
middelste en een achterste tak. De voorste en 
achterste takken verzorgen ligementen en bot. 
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Fig. 9, Vascularisatie, bovenaanzicht van een lumbale wervel. 
1. art. spinalis. 2. ramus dorsalis van de art. 
lumbalis. 3. art. lumbalis. 4. aorta. 

De voorste tak vormt bovendien vele anastomosen 
met de zijtakjes van de arteria lumbalis in de 
wervellichamen, zodat de wervellichamen uitgebreid 
arterieel voorzien worden door anastomosen vanuit 
intra- en extraspinale vaten. De middelste tak van 
de arteria spinalis doorboort de dura en arachnoi:iea 
en deelt zich in vele radiculaire takjes voor de 
zenuwen van de cauda equina. Sommige takken door
boren ook het perineurium en vormen daar een uitge
breid intraneuraal netwerk (Yasargil, 1976). 

De vascularisatie van de discus intervertebralis 
dient apart te worden vermeld en kan slechts worden 
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begrepen vanuit de embryonale ontwikkeling: nadat 
in de derde week de embryonale schijf zich heeft 
gevormd, ontwikkelt zich vanuit de primitieve 
knoop de in lengterichting verlopende notochord. 
Zijdelings hiervan ontstaan uit het mesoderm de 
primitieve segmenten, die de voorlopers zijn van 
de wervels, tussenwervelschijven, zenuwen en 
spieren. Deze segmenten worden gescheiden door 
takken van de aorta, intersegmentale arteriën ge
heten. De cellen dicht bij deze arteriën gelegen, 
worden ruim gevasculariseerd en differentiëren 
zich dan ook snel tot voorlopers van de wervel
lichamen. De cellen echter, die verder van de 
arteriën af gelegen zijn, blijven nog lang onge
differentieerd en ontwikkelen zich slechts traag 
vanuit de notochord tot discus intervertebralis. 
Tijdens de embryologische ontwikkeling is er dus 
reeds een zeer geringe vascularisatie van de toe
komstige discus. Bij kinderen en jonge volwassenen 
zijn soms nog kleine vaatjes in de discus te 
vinden. Deze vaatjes oblitereren in de loop van 
het leven, zodat op 20- tot 30-jarige leeftijd de 
discus intervertebralis avasculair is (Finneson, 
1973). Volgens Naylor (1976) zijn er reeds vóór 
de puberteit geen vaatjes meer in de discus inter
vertebralis. Bij volwassenen geschiedt de voeding 
slechts door lymfediffusie via de kraakbeenplaten. 
Deze liggen tussen de vasculaire spongiosa van de 
wervellichamen en de avasculaire discus. 

De volwassen discus heeft een dubbele oor
sprong: de nucleus pulposus, die zich ontwikkelt 
uit de notochord en de annulus fibrosus, die ont
staat uit de fibroblasten van de wervellichamen. 
De annulus fibrosus wordt via dezelfde vaten als 
de wervellichamen gevasculariseerd. 

De veneuze drainage van de cauda equina, 
wervelkolom en paravertebrale musculatuur verloopt 
via een uitgebreid veneus stelsel, dat zich uit-
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strekt over de hele lengte van de wervelkolom: de 
plexus venosus vertebralis externus en internus 
(fig. 10). 

Fig. 10. Veneuze drainage, bovenaanzicht van een lumbale 
wervel. 
1. v. cava caudalis. 2. v. lumbalis. 3. v. lumbalis 
ascendens. 4. v. intervertebralis. 5. v. vertebralis 
interna posterior. 6. v. vertebralis interna 
anterior. 7. plexus venosus vertebralis externus. 
8. v. basivertebralis. 9, plexus venosus vertebralis 
internus. 

De plexus venosus vertebralis externus bestaat 
uit een gedeelte dat gelegen is vóór de wervel
kolom en een gedeelte gelegen achter en zijdelings 
van de wervelkolom tussen processus spinosi en 
processus transversi. Tussen deze beide zijn vele 
verbindingen. 
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De plexus venosus vertebralis internus is ge
legen in het spinale kanaal. Het epidurale gedeelte 
ontvangt het veneuze bloed van de wervellichamen 
via de venae basivertebrales, van de ligamenta 
flava en de binnenzijde van de wervelbogen. Deze 
vaten staan in verbinding met de plexus venosus 
vertebralis externus. De wortelvenen volgen de 
wortelscheden en monden uit in de venae inter
vertebrales, welke samen met de art. spinales en 
de n. spinales door de foramina intervertebralia 
lopen. In de recente literatuur worden de venae 
intervertebrales ook wel venae communicantes 
interpediculares genoemd (Meyenhorst, 1979), omdat 
deze venae tussen de pedicula lopen. Via de venae 
intervertebrales is er een verbinding tussen de 
plexus venosus epiduralis en de plexus venosus 
vertebralis externus. 

Vermeld dient nog te worden dat de epidurale 
plexus niet alleen segmentale horizontale ver
bindingen heeft, maar ook vier longitudinaal ver
lopende verbindingen en wel via twee vaten, ge
legen in het wervelkanaal tegen de achterzijde 
van de wervellichamen, de venae vertebrales 
internae anteriores, en twee vaten, gelegen tegen 
de voorzijde van de wervelbogen, de venae verte
brales internae posteriores. De venae interverte
brales draineren het veneuze bloed via de plexus 
venosus vertebralis externus naar de venae lumba
les en venae sacrales laterales, welke in ver
binding staan met de vena cava caudalis. Onder
ling hebben de venae lumbales een verticaal ver
lopende verbinding via de vena lumbalis ascendens, 
lopend van de vena iliaca communis naar de vena 
thoracica interna. Er is dus niet alleen een 
collaterale verbinding tussen de plexus venosus 
vertebralis internus en externus, maar ook tussen 
de plexus venosus vertebralis externus en het 
cavale systeem. Dit is van belang omdat onder 
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bepaalde pathologische omstandigheden, zoals belem
nering van de intraspinale veneuze afvloed door 
een grote discusprolaps, de veneuze drainage via 
het collaterale systeem kan geschieden. Yasargil 
(1976) wijst er terecht op, dat de chirurg zich 
moet realiseren, dat hij bij coaguleren van vele 
epidurale vaten, zoals bij een hypertrofische 
epidurale veneuze plexus, de totale bloedafvoer 
beïnvloedt. 

De ligamenten. 

De ligamenten strekken zich uit langs de 
wervellichamen en tussenwervelschijven en dragen 
bij tot de stabiliteit van de wervelkolom. Aan de 
ventrale zijde van de wervelkolom is het ligamen
tum longitudinale anterius gelegen; langs de 
dorsale zijde van de wervellichamen en interverte
brale disci strekt het ligamentum longitudinale 
posterius zich uit, terwijl tussen deze beide 
ligamenten de ligamenta lateralia verlopen. 

Het ligamentum longitudinale anterius 
is een brede band, zich uitstrekkend van het 
tuberculum ventrale atlantis tot aan het bovenste 
deel van het sacrum. Het bestaat uit stevige 
fibreuze elastische vezels. De binnenste laag 
van deze vezels is vergroeid met de annulus 
fibrosus. 

De vezels van het ligamentum longitudinale 
poster i u s reiken van de atlas tot het sacrum en 

vormen een smalle dikke band. Omdat deze band 
mediaan ligt kan juist lateraal hiervan gemakkelijk 
bij een gedegenereerde discus de protrusie ontstaan: 
een z.g. dorso-lateraal gelegen hernia nuclei 
pulposi lumbalis. Ter hoogte van de disci waaieren 
de vezels uit naar lateraal. Hier zijn ze vergroeid 
met de annulus fibrosus van de discus interverte-
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bralis en de kraakbeenplaten. De laterale ligamen
ten bestaan uit korte vezels, die lopen langs 
twee wervellichamen en innig vergroeid zijn met 
de annulus fibrosus. 

De ligamenta flava zijn gelegen tussen de 
wervelbogen en sluiten aan de dorsale zijde het 
wervelkanaal af. De vezels lopen van de binnen
onderzijde van de bovenliggende boog naar de boven
buitenzijde van de onderliggende boog. Het liga
ment strekt zich naar lateraal uit tot het inter
vertebrale gewricht en is opgenomen in het kapsel 
hiervan. Het ligamentum flavum dankt zijn naam aan 
de gele kleur. Het ligament bestaat uit parallel
verlopende elastische vezels (Roth en Kaufman, 
1976) van gelijke dikte. De ligamenta flava zijn 
het dikst in de lumbale regio. 

De ligamenten van het kapsel van het 
intervertebrale gewricht bestaan gedeeltelijk uit 
elastisch weefsel en gedeeltelijk uit fibreus 
weefsel; ze omgeven het synoviale gewricht tussen 
de processus articularis superior en inferior van 
twee opeenvolgende wervels. 

De ligamenta interspinalia verbinden de 
processus spinosi onderling; samen met de ligamenta 
flava kunnen deze ligamenten bewegingen beperken, 
waardoor de discus minder belast wordt. 

Tenslotte lopen nog, verbonden met de ligamenta 
interspinalia de ligamenta superspinalia over de 
toppen van de processus spinosi. Ze vormen samen 
een stevige band, lopend van de 7de cervicale 
wervel naar het sacrum. 

De musculatuur. 

De spieren leveren een belangrijke bijdrage aan 
de stabiliteit en de bewegingen van de lumbosacrale 
wervelkolom (fig. 11). 

24 



Fig. ll. Buik- en rugmusculatuur, dwarsdoorsnede door de 3de 
lumbale wervel. 
1. 3de lumbale wervel. 2. m. quadratus lumborum. 
3. mm. intertransversarii. 4. linea alba. 5, m. rectus 
abdominis. 6. m. obliquus abdominis externus. 
7. m. obliquus abdominis internus. 8. m. trans
versus. 9, m. iliopsoas. 10. m. multifidus. ll. m. 
longissimus dorsi. 12. m. iliocostalis. 13. m. inter
spinalis. 

Al naar hun functie worden onderscheiden 
(Finneson, 1973): 

de extensoren: 
de m. quadratus lumborum, welke loopt van de 12de 

rib en processus spinosi van de eerste vier 
lumbale wervels naar de crista iliaca; 

de m. erector trunci, een verzamelnaam voer de m. 
sacrospinalis en de m. transversospinalis; 
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deze spier ontspringt aan een stevige, brede 
aponeurose, die verbonden is aan het sacrum, 
het os ilium, de processus spinosi van de 
lumbale wervels en de twee laatste thoracale 
wervels. De spiervezels verdelen zich in drie 
groepen, te weten: de laterale groep, de m. 
iliocostalis, welke insereert aan de ribben; 
de middelste groep, de m. longissimus, welke 
zich vasthecht aan de toppen van de processus 
transversi van de thoracale en cervicale 
wervels, en tenslotte de mediale groep, de 
m. spinalis, die verloopt naar de processus 
spinosi van de thoracale en cervicale wervels; 

de m. multifidus; deze spier bestaat uit talrijke 
korte spiertjes, die ontspringen aan een klein 
benig uitsteekseltje aan de dorsale zijde van 
de processus articularis superior, vervolgens 
schuin naar mediaan lopen en insereren aan de 
processus spinosus van de twee tot vier seg
menten hoger gelegen wervel; 

de m. m. intertransversarii; dit zijn korte spier-
tjes, tussen de processus transversi. 

De m. erector trunci draagt bij tot de totale 
stabiliteit van de wervelkolom, terwijl de m. 
multifidus en de m.m. intertransversarii zorgen 
voor de intersegmentale stabiliteit. 

De flexoren. 

Hiertoe behoren de buikspieren en de m. 
iliopsoas. De buikmusculatuur is in vier lagen 
aangelegd: 
1. de meest buitenste laag wordt gevormd door de 

m. obliquus abdominis externus, een brede 
platte spier, waarvan de vezels ontspringen 
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aan de acht laatste ribben, schuin naar mediaan 
verlopen en insereren aan een brede stevige 



aponeurose, welke zich uitstrekt over de m. 
rectus naar de linea alba. De meest oppervlak
kige vezels, die ontspringen aan de laatste 
twee ribben insereren aan de crista iliaca. 

2. Onder de bovengenoemde spier ligt de m. obliquus 
abdominis internus, welke ontspringt aan de 
fascia lumbodorsalis, de crista iliaca en het 
ligamentum inguinale. De vezels stijgen op in 
schuine, mediane richting en kruisen zo de meer 
oppervlakkig gelegen vezels van de m. obliquus 
abdominis externus. De spier insereert aan de 
laatste drie ribben en aan de laterale zijde 
van de schede van de m. rectus abdominis. 

3. De m. transversus vormt de binnenste laag van 
de buikspieren; de vezels verlopen transversaal 
en wel van het ligamentum inguinale, de crista 
iliaca, de fascia lumbodorsalis en de binnen
zijde van de laatste zes ribben naar de rectus
schede. Vooral deze spier functioneert door 
zijn vezelrichting als een "corset", waardoor 
de lumbosacrale wervelkolom in de juiste stand 
gefixeerd kan blijven. 

4. De m. rectus abdominis verloopt mediaan als een 
lange platte band, ontspringt aan het os pubis 
en insereert aan de kraakbenige gedeelten van 
de 5de, 6de en 7de rib. 

Tenslotte kan ook de m. iliopsoas de lumbo
sacrale wervelkolom flecteren. Het is een lange 
smalle spier, die in twee lagen verloopt: de meest 
dorsale laag, de m. iliopsoas major, ontspringt 
aan de 5de lumbale wervel en processus transversi 
van de overige lumbale wervels en insereert aan de 
trochanter minor van het femur. Meer ventraal ligt 
de m. iliopsoas minor, lopend van de 12de thora
cale- en de lste lumbale wervellichamen naar het 
os pubis. 
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De abductoren. 

Vermeld moet worden dat eenzijdige contractie 
van de bovengenoemde flexoren en extensoren tot 
abductie van de lumbosacrale wervelkolom leidt; 
dit geldt met name voor de m. quadratus lurnborurn, 
de m. intertransversarii, de abdominale muscula
tuur en de m. iliopsoas. 

Ook zij vermeld dat de heupflexoren en -extenso
ren, heupabductoren en -adductoren in verband met 
hun invloed op de stand van het bekken verantwoor
delijk zijn voor de statiek van de totale wervel
kolom. 
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HOOF DSTUK  II. 

F unctionele Anatomie. 

Dankzij de evolutie is de mens rechtop gaan 
staan en lopen: objectief gezien wel een vooruit
gang, doch voor velen is deze opwaartse gang in 
de evolutie toch maar een dubieus ge�oegen. Als we 
de slechte houding van velen om ons heen zien, en 
de slordige motoriek, lijkt het mensdom meer in de 
involutie dan de evolutie. Aan de wervelkolom 
worden hoge eisen gesteld: het ondersteunen van 
romp en ledematen bij een goede houding en een 
juist bewegingspatroon. 

De houding. 

Voor een belangrijk deel wordt de houding be
paald door de stand van het sacrum. Bij de normale 
wervelkolom wordt het gewicht van het lichaam over
gebracht via de 5de lumbale wervel naar het boven
vlak van het sacrum; dit is als het ware het plat
form, waarop de wervelkolom balanceert. 

Het sacrum-bovenvlak helt naar beneden en voren 
af. De helling is in graden te meten: de hoek ge
vormd door de lijn, die loopt door het bovenvlak 
van het sacrum en de lijn, horizontaal getrokken 
door het caput femoris, heet de sacrale hoek (fig. 
12). Deze hoek wordt groter als de bekkenkam naar 
voren en caudaal roteert; er is dan sprake van een 
voorovergekanteld bekken, hyperlordose. Deze hoek 
wordt daarentegen kleiner, indien de bekkenkam naar 
achteren en craniaal roteert: een achteroverge-
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Fig . 12 . SH : sacrale hoek . 
a : sacrale hoek bij neutrale stand van het bekken . 

b . :  sacrale hoek bij voorover gekanteld bekken . 

C : sacrale hoek bij achterover gekanteld bekken . 
( Cailliet ) .  

kanteld bekken, hetgeen zich uit in een verstreken 
lordose. 

Deze hoek varieert bij de man tussen 20 en 52 
graden, gemiddeld 30 graden, bij de vrouw tussen 
22 en 43 graden, gemiddeld 32 graden (van Duren, 
1960). De grootte van deze hoek bepaalt de mate van 
lumbale lordose: een kleine sacrale hoek geeft een 
vlakke lordose, terwijl een grotere hoek een 
diepere lendenlordose geeft. De grootte van deze 
hoek bepaalt tevens de afglijkracht en wel in die 
zin, dat bij groter worden van de sacrale hoek de 
afglijkracht stijgt. Bij een hoek van 30 graden is 
de afglijkracht 50% van het erop drukkende gewicht, 
bij 40 graden neemt deze kracht toe tot 65%, bij 
50 graden tot 75%. De afglijkracht is zowel af
hankelijk van de grootte van de sacrale hoek als 
van de axiale druk van het lichaamsgewicht 
(Cailliet , 1966). 

Na de lumbale lordose maakt de wervelkolom nog 
twee fysiologische krommingen: de thoracale 
kyphose en cervicale lordose . De wervelkolom kromt 
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zich zo rond een verticale as, lopend van het 
occiput via processus spinosus van de 7de cervicale 
wervel naar het midden van het bovenvlak van het 
sacrum. Deze as wordt de lichaamsas genoemd . Bij 
een goede stand van de wervelkolom valt de lichaams
as samen met de denkbeeldige loodrechte lijn, die 
men vanuit het occiput trekt tot aan het sacrum. 
De processus spinosi liggen allen in die lijn. 

Bij het lichamelijk onderzoek kunnen we een 
schietlood neerlaten vanuit de processus spinosus 
van de 7de cervicale wervel en zijdelingse devia
ties op het spoor komen. Bezien we de patient van 
dorsaal, dan wordt bovengenoemde verticale lijn 
bij een normale stand van de wervelkolom loodrecht 
gesneden door twee horizontale lijnen: één door de 
assen van de schoudergewrichten, één door de assen 
van de heupgewrichten. Wanneer deze twee assen niet 
evenwijdig lopen en elkaar naderen, kan er sprake 
zijn van een zijdelingse uitbochting van de wervel
kolom: een scoliose. 

De hoogte van de wervels bedraagt ongeveer 75%, 
die van de tussenwervelschijven 25% van de lengte 
van de wervelkolom. 

Bij het goed functioneren van de wervelkolom 
speelt de discus een belangrijke rol. Deze discus 
functioneert als een kogel, waarover de beide 
wervellichamen rollen met als glijpunt de kleine 
gewrichtjes (MacNab, 1979) . Tevens kan men de 
discus beschouwen als een hydraulisch systeem, dat 
de schokken van buitenaf opvangt: een "schokbreker". 
De vervormbaarheid is te danken aan de waterrijke 
samenstelling van de nucleus pulposus. Vermindert 
deze in de loop van het leven, dan daalt het ver
mogen de druk van buitenaf op te vangen en deze te 
divergeren naar de annulus fibrosus en de kraak
beenplaten. Axiale druk geeft een lichte afplat
ting van de discus en een compensatoire uitzetting 
van de vezels van de annulus fibrosus . Deze laatste 
kan door de elasticiteit en het kruislingse ver
loop van de vezels de spanning opvangen. 
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Nachemson (1976) wijst op de mechanische kracht
en, waaraan onze disci bloot staan. Bij proeven 
bij cadavers bleek de intradiscale druk groter dan 
de loodrechte kracht, die op de discus drukt. Door
dat de nucleus pulposus ietwat excentrisch en 
dorsaal ligt, zou vooral in het achterste deel van 
de annulus de druk toenemen, en wel tot een waarde 
die 4 à 5 maal zo hoog is als het gewicht dat op 
de discus drukt. Scheurtjes ontstaan dan ook vaak, 
vooral in het achterste deel van de annulus fibro
sus. 

Bij intradiscale drukmetingen, verricht door 
Bradford en Spurling (1950) werd berekend, dat bij 
het optillen van een gewicht van 50-60 kg. er een 
axiale druk kan ontstaan van 700 kg. op een inter
vertebrale lumbale discus. Dit laatste echter ge
schiedt niet, omdat bij het tillen van een voor
werp ook de intraabdominale druk stijgt; het 
abdomen kan men beschouwen als een cylinder. De 
wanden van die cylinder worden gevormd door het 
diaphragma, de bekkenbodem, de buikwand en de 
wervelkolom. De stijgende intraabdominale druk kan 
door de wanden van de cylinder worden opgevangen. 
Tevens zal door de verhoging van de intraabdomina
le druk een antilordoserende kracht op de wervel
kolom plaatsvinden, waardoor de discus minder be
last wordt. Het gewicht dat op de onderste lumbale 
wervels drukt, blijkt (Nachemson, 1976) bij een 
staande man van gemiddelde grootte, 70 à 80 kg. 
De intradiscale druk in zittende houding zonder 
steun is afhankelijk van het lichaamsgewicht, dat 
op de discus drukt. Bij een man met een lichaams
gewicht van 70 kg. mat Nachemson de intradiscale 
druk L2-3 : 140 kg . In zittende houding bleek deze 
druk tevens afhankelijk van de steun, die de rug
leuning gaf; dit werd aangetoond bij experimenten 
met verschillende soorten autostoelen; hadden de 
stoelen armleuningen, dan verminderde de intra
discale druk . 

Tevens beïnvloeden de verschillende lichaams-
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standen de intradiscale druk. Stellen we bij een 
staande man deze druk in L3-4 op 100%, dan blijkt 
deze in liggende houding te dalen tot 25%, in 
staande houding en voorover buigend (20 graden) toe 
te nemen tot 150%, in zittende houding zonder 
steun tot 140%, en in zittende houding en 20 gra
den voorover buigend tot 185%. Ook de verschillende 
lichaamsbewegingen kunnen de intradiscale druk 
doen stijgen: stellen we weer de intradiscale druk 
in L3-4 bij een staande mens op 100%, dan kan bij 
het heffen van gestrekte benen bij buikspiercon
tractie de druk intradiscaal ll tot 2 maal zo hoog 
worden. Als een voorwerp op een afstand van 50 cm. 
wordt opgetild met rechte rug en gebogen knieën, 
dan blijkt de intradiscale druk lager, dan wanneer 
dit voorwerp op 50 cm. afstand wordt opgetild met 
gebogen rug. Bij zwaardere voorwerpen is niet zo 
zeer de wijze van optillen, maar de afstand tot 
het lichaam bepalend voor het stijgen van de 
intradiscale druk. Hier wijst ook Cailliet op 
(1966): als we het gewicht van het object W noemen, 
de afstand van het object tot het lichaam X, de 
afstand van de nucleus pulposus tot processus 
spinosus Y en tenslotte de verticale druk, die op 
de wervelkolom drukt, M, dan is: W x X = Y x M. 
X werkt als een hefboom, scharnierend rond de 
wervelkolom. Naarmate X korter is, is bij een 
constante Y, M kleiner (fig. 13). Eenvoudiger ge
zegd : naarmate we al tillend het voorwerp dichter 
bij het lichaam houden, wordt de wervelkolom 
minder belast . 

Tevens blijkt uit de proeven, die Nachemson en 
Morris (1964) bij enkele proefpersonen verrichtten, 
dat door het dragen van een stevig corset de 
intradiscale druk afneemt. 

Samenvattend mag worden gesteld dat de intra
discale druk onder invloed staat van het lichaams
gewicht, de wijze van staan en zitten, het be
wegingspatroon zoals lopen, bukken en de wijze van 
tillen. 
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Uit het voorgaande blijkt dat een goede houding 
en een juiste tiltechniek van groot belang is. 

Willen we de intradiscale druk, die dorsaal in 
de discus het hoogste is en een prolaberen van de 
discus kan veroorzaken, doen verminderen, dan moet 
het lichaamsgewicht meer naar voren worden ver
plaatst. Dit kan bereikt worden door het bekken 
op te richten, waardoor de lumbale lordose ver
strijkt. Dit anti-lordoserende effect wordt ver
sterkt door het aanspannen van de heupextensoren 
en de abdominale musculatuur. Door deze houding 
wordt het gewicht, dat op de wervelkolom drukt, 
op de juiste wijze overgebracht en opgevangen door 
de musculatuur, ligamenten en intervertebrale ge
wrichten. Er ontstaat zo een geringere druk, niet 
alleen op de discus L5Sl, doch ook op de bovenlig
gende disci . 

Bewegingspatroon. 

Elke twee wervels vormen onderling een gewricht, 
bestaande uit een drie-éénheid van tussenwervel
schijf en twee booggewrichten. De nucleus vormt 
het midden van het gewricht en functioneert als 
centrum van de beweging (van Duren, 1960). 
Williams (1965) spreekt over het driezuilensysteem: 
één mediaan aan de voorzijde, de discus en twee 
dorsolateraal: de intervertebrale gewrichten. Bij 
bewegingen van de lumbosacrale wervelkolom modu
leert de tussenwervelschijf door zijn vervormbaar
heid mee: bij flexie wordt de discus aan de voor
zijde iets afgeplat, aan de achterzijde iets ver
wijd, terwijl tegelijkertijd de afstand tussen de 
processus spinosi onderling groter wordt . Bij 
extensie daarentegen wordt de discus ventraal 
breder en dorsaal platter. De processus spinosi 
naderen elkander. Bij zijdelings buigen ontstaat 
er een afplatting van de discus aan de zijde van 
de flexie en een verbreding aan de tegenoverlig-
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gende zijde. 
Cailliet ( 1966) verdeelt de lumbosacrale wer

velkolom in functionele eenheden. Hieronder ver
staat hij twee segmenten: het voorste segment, dat 
bestaat uit twee wervellichamen met de daartussen 
gelegen tussenwervelschijf, en het achterste 
segment bestaande uit de intervertebrale gewrichten. 
Het voorste segment is steunend, schokbrekend, 
terwijl het achterste segment een bewegingsfunctie 
heeft. Het achterste gedeelte bestaat uit twee 
wervelbogen, de processus transversi, de processus 
spinosi en de intervertebrale gewrichten. De 
richtingen van de gewrichtsvlakken van de inter
vertebrale gewrichten bepalen de richting, waarin 
de lumbale wervelkolom zich kan bewegen. Aangezien 
de intervertebrale gewrichten in deze regio sagit
taal gericht zijn, is er beweging in sagittale 
richting mogelijk, met name flexie en extensie. 
Rotatie echter in veel mindere mate. Dat dit toch 
nog enigszins mogelijk is, is te danken aan de , 
losse verbindingen tussen de twee gewrichtsvlakken. 
Door diverse onderzoekers is de mate van flexie 
en extensie gemeten. Zaunbauer (1974) wijst erop, 
dat hoewel de lumbosacrale wervelkolom slechts uit 
vijf bewegingssegmenten bestaat, er in dit gebied 
toch nog een grote bewegelijkheid mogelijk is. 
Deze auteur geeft een overzicht van de waarden zo
als gevonden werden door Bakke ( 1931), Schlüter 
(1956) en Leger ( 1956): volgens Bakke is flexie 
mogelijk tot 13, 9 graden en extensie tot 50, 2 
graden, dus in totaal een bewegingsuitslag van 
64, 1 graad. Schlüter vindt ongeveer dezelfde waar
den. Leger geeft andere waarden aan: flexie is 
mogelijk tot 58 graden en extensie tot 35,5 graden, 
dus een totale bewegingsuitslag van 93, 5 graden. 
Volgens Zaunbauer ( 1974) berusten de verschillen 
op de grote individuele anatomische variaties in 
het lumbosacrale gebied, met name de hoogte van 
de discus L5-Sl en de grootte van de lumbosacrale 
hoek. 
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Lateraalflexie is ook mogelijk in de lumbosacra
le wervelkolom: volgens Bakke bedraagt de totale 
bewegingsuitslag 21 graden, volgens Leger 35 gra
den. Tanz (1953) meldt dat de totale mogelijkheid 
tot lateraalflexie ongeveer 2/3 bedraagt van de 
totale uitslag bij flexie en extensie. 

De 5de lendenwervel is nauwelijks betrokken bij 
deze lateraalflexie, doordat deze beweging geremd 
wordt door de lumbosacrale ligamenten. Evenals bij 
flexie en extensie is bij lateraalflexie in de 
lumbosacrale wervelkolom de grootste beweging 
mogelijk tussen L4 en L5. 

Over de mogelijkheden tot rotatie in de lumbo
sacrale wervelkolom zijn de meningen verdeeld. 
Volgens Cossette (1971) loopt de rotatie-as door 
het dorsale deel van de discus, waardoor deze bij 
rotatie aan een grote wrijving onderhevig is. 
Volgens Zaunbauer (1974) echter bevindt zich het 
draaipunt bij rotatie ongeveer in het ventrale 
deel van de processus spinosus. Bij rotatie bewe
gen de wervellichamen zich zo ten opzichte van 
elkander, dat er tractie en wrijving is in het 
laterale gedeelte van de discus. Finneson (1973) 
verrichtte rotatieproeven bij preparaten van 
kadavers, bestaande uit twee wervels en tussen
wervelschijven. Volgens deze onderzoeker is in het 
centrum van de axiorotatie , dorsaal in de discus 
gelegen, de torsiekracht nul, doch deze kracht 
neemt bij rotatie naar perifeer toe en is het 
grootste in de posterolaterale gedeelten van de 
discus. Dit is de reden, dat hier vaak scheuren 
in de annulus worden aangetroffen. Tevens blijkt 
dat de discus, ligamenten en kapsels bij rotatie 
30% van de stress opvangen, en de intervertebrale 
gewrichten ongeveer 70%. 

Rotatie tussen L5 en Sl is nauwelijks mogelijk 
doordat de gewrichtsvlakken van de intervertebrale 
gewrichten hier meer frontaal zijn gericht. 

De bovengenoemde bewegingen van de lumbosacrale 
wervelkolom wijzigen tevens de vorm en afmeting 

37 



van het foramen intervertebrale. Bij flexie neemt 
de afstand van boven- tot onderrand toe, terwijl 
deze bij extensie verkleint. De dwarse afmeting 
van het foramen intervertebrale wordt groter bij 
flexie en kleiner bij extensie. 

De marge waarin de bewegingen van de lumbosa
crale wervelkolom kunnen plaatsvinden, hangt af 
van de elasticiteit van de gewrichtskapseJ s ,  de 
ligamenten en de soepelheid van de musculatuur. 

Hoe beweegt zich nu de duraalzak in het spinale 
kanaal bij flexie en extensie van de lumbosacrale 
wervelkolom?. Alf Breig (1978) verrichtte uitge
breide onderzoekingen over de bio-mechanische ver
anderingen van de duraalzak en wortels bij fJ exie 
en extensie. Bij flexie treedt er een fysiologische 
verlenging op van het spinale kanaal en een rek
king van de duraalzak en wortels, terwijl bij 
extensie er een fysiologische verkorting plaats
vindt van het spinale kanaal en een vermindering 
van de tractie aan de wortels. Penning en Wilmink 
(1981) toonden aan, dat bij extensie van de lumbo
sacrale wervelkolom de duraalzak zich naar voren 
verplaatst, waarschijnlijk tengevolge van het 
korter en dikker worden van de ligamenta flava. 
De grootste verandering van flexie naar extensie 
van de lumbosacrale wervelkolom vindt plaats aan 
de voorzijde van de duraalzak: er ontstaan in
deukingen van de duraalzak ter hoogte van de disci 
L3-4 en L4-5 doordat de disci naar achteren uit
puilen. Compensatoir vindt er een uitpuiling 
plaats van de duraalzak ter hoogte van de wervel
lichamen L4 en L5 en in mindere mate ter hoogte 
van de discus L5-Sl. De duraalzak kan zich op 
deze plaatsen verbreden, doordat de hier rijkelijk 
aanwezige epidurale veneuze plexus gecomprimeerd 
wordt. Dat er ter hoogte van L5-Sl geen duidelijke 
indeuking ontstaat, komt omdat de epidurale ruimte 
aan de voorzijde van de duraalzak hier breder is. 
Tevens zijn de epidurale venen hier gelegen rond 
de duraalzak en niet alleen lateraal van de 
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duraalzak zoals ter hoogte van de disci L3-4 en 
L4-5 . De verhoogde druk kan dus worden opgevangen 
door compressie van de circulair gelegen epidurale 
venen . 

Bovengenoemde auteurs onderzochten bij 26 
patienten de numerieke waarden van het lengtever
schil van het spinaalkanaal en einde van de duraal
zak bij flexie en extensie van de lumbosacrale 
wervelkolom . Het verschil in lengte van het spi
nale kanaal bij flexie en extensie tussen L3 en Sl 
varieerde van 9 tot 27 mm. , hetgeen een gemiddelde 
waarde geeft van 16, 5 mm . De axiale excursie van 
de durale eindzak varieerde bi j flexie en extensie 
van de lumbosacrale wervelkolom van 2 tot 25 mm. , 
met een gemiddelde van 7, 9 mm . Gemiddeld bedraagt 
het verschil tussen het lengteverschil van het 
spinale kanaal bij flexie en extensie en de axiale 
excursie van de durale eindzak dus 16, 5 - 7, 9 = 
8, 6 mm. Flexie en extensie van de lumbosacrale 
wervelkolom beïnvloeden tevens het verloop van de 
wortels in de durale zak . Bij flexie lopen de 
wortels meer gestrekt, terwijl deze bij extensie 
verslappen . Doordat de vezels van de wortels bij 
flexie dunner worden en meer gestrekt gaan ver
lopen, moeten ze de kortste weg volgen door de 
duraalzak; we zien dan ook, dat in een kyphotisch 
gebied de wortels zich samenpakken tegen de voor
zijde van de duraalzak, terwijl in een gebied met 
verhoogde lordose de wortels gaan aanliggen tegen 
de achterzijde van de duraalzak. 

Knuttson (1942) en Alf Breig (1978) wijzen erop 
dat de ruimte die de lumbale wortels hebben, af
hankelijk is van de stand van de lumbosacrale 
wervelkolom: bij extensie en lateraal-flexie van 
de lumbosacrale wervelkolom puilt de annulus 
fi brosus uit aan de concave zijde van de spinale 
curve en ontstaat er een vernauwing van de lumina 
van het spinale kanaal en de foramina interverte
bralia. Bij extensie wordt de vernauwing van het 
lumen van het spinale kanaal nog versterkt tenge-
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volge van een verslapping en plooiing van dura en 
ligamenta flava. De verticale diameter van het 
foramen intervertebrale wordt volgens Alf Breig ge
reduceerd tot 1/3 .  De horizontale doorsnede van 
het foramen intervertebrale wordt bij extensie 
verkleind doordat de processus articularis superior 
de caudale rand van het wervellichaam nadert. 

Door bovengenoemde biomechanische veranderingen 
van duraalzak en wortels bij standsveranderingen 
van de lumbosacrale wervelkolom is het verklaar
baar dat bij patienten met een stenose van het 
lumbale spinale kanaal bij extensie de voor
achterwaartse diameter van het spinale kanaal tot 
een critische waarde daalt, waardoor de klinische 
symptomen verergeren. Zo krijgen patienten bij 
staan, lopen of in buikligging meer last en bij 
flexie (zitten) minder last. Bij patienten met 
een lumbale discusprolaps echter kunnen de klachten 
verergeren, omdat de wortel meer gerekt wordt over 
het uitpuilende stuk discusweefsel. 

In het kader van dit onderzoek is het van be
lang dat een relatief kleine discusprolaps bij een 
lumbale spinale stenose snel klachten kan geven. 

Wanneer spreekt men van een stenose van het 
spinale kanaal?. Door verschillende onderzoekers 
(Huizinga, e.a., 1952, Verbiest, 1976, Davatchi, 
e.a., 1969) zijn metingen verricht van het spinale 
kanaal. Verbiest (1976) maakt melding van studies 
van Huizinga e. a., 1952, Epstein e.a. , 1964. Het 
beoordelen bleek echter niet eenvoudig en wel door 
de grote individuele verschillen en het aanbrengen 
van de punten waaruit men meet. Bovendien wisselen 
deze fixatiepunten vaak bij de diverse onderzoe
kers, zodat metingen moeilijk te vergelijken zijn. 
Er werden midden-sagittale diameters gemeten door 
Huizinga e.a. bij 47 normale kadavers (Verbiest, 
1976). De m1n1mum en maximum diameters waren: 
14-22 mm. bij Ll, 13-20 mm. bij L2, 12-27 mm. bij 
L3, 11-22 mm . bij L4 en 12-22 mm. bij L5. Verbiest 
(1955) mat de midden-sagittale diameter tijdens 
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h. n. p. -operaties. Bij een midden-sagittale diameter 
van het lumbale kanaal tussen 10 en 12 mm. spreekt 
hij van een relatieve stenose, bij een diameter 
kleiner dan 10 mm. van een absolute stenose. 
Verbiest meldt dat Davatchi e.a. metingen verricht
ten aan de hand van röntgenopnamen met contrast 
bij 100 patienten: deze beschouwden de sagittale 
diameters kleiner dan 11½ mm. als pathologisch. 
Dit strookt met de conclusies van Huizinga e. a. 
(1952) en de durante operatione verrichte metingen 
door Verbiest (1955, 1973). 

Voor het diagnosticeren van een stenose van het 
lumbale kanaal biedt tegenwoordig de computer
tomografie goede mogelijkheden. 
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HOOFDSTUK  III . 

Pathologische en fysiologische veranderin
gen van de lumbosacrale werve l kolom bij 
een hernia nucl ei pulposi lumbalis. 

Uit het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat het 
goed functioneren van de lumbosacrale wervelkolom 
voor een belangrijk deel afhankelijk is van de 
eigenschappen van de discus intervertebralis. De 
belastbaarheid en de bewegelijkheid van dit gedeel
te van de wervelkolom wordt mede bepaald door de 
plasticiteit van de nucleus pulposus en de elasti
citeit van de vezels van de annulus fibrosus. De 
degeneratieve veranderingen, die in de loop van 
het leven kunnen optreden, zijn van pathogenetische 
betekenis bij het ontstaan van de hernia nuclei 
pulposi. 

De term "hernia" wordt in het algemene spraak
gebruik gehanteerd om een wortelprikkelingssyndroom 
aan te duiden tengevolge van een uitpuilen van 
discusmateriaal in het spinale kanaal. Meer exact 
beschouwd betekent "hernia" breuk, en wel in dit 
geval een breuk van de nucleus pulposus door de 
"breukpoort" via de vezels van de annulus fibrosus. 
Dit laatste is een pathologisch-anatomische be
nadering. 

De begrippen prolaps en protrusie worden veelal 
als synoniem gebruikt (Crock, 1976, Naylor, 1976), 
anderen (Ernsting, 1948, Hoving, 1959, Loew e.a., 
1969) beschouwen deze termen als verschillende 
vormen van herniatie. Zo spreken laatstgenoemden 
van een protrusie, indien er een diffuse uitpuiling 
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is van nucleussubstantie bij een intacte annulus 
fibrosus. Van een prolaps is sprake, indien de 
nucleussubstantie door een ruptuur van de annulus 
fibrosus breekt . 

Van Duren (1960) wijst het begrip hernia af, 
aangezien bij zijn operaties bleek, dat het uit
puilende materiaal zowel bestond uit gedegenereerd 
nucleus pulposus-weefsel als annulus sequesters . 

In deze studie zullen de begrippen hernia, 
protrusie en prolaps als synoniemen worden ge
hanteerd. 

De localisatie van een hernia nuclei pulposi 
kan verschillend zijn; het meest voorkomend is de 
dorso-laterale hernia: naar dorsaal, aangezien de 
collagene lamellen van de annulus fibrosus dorsaal 
minder talrijk en dunner zijn dan aan de ventral e  
zijde. De protrusie geschiedt naar dorso-làteraal, 
omdat het uitwijken naar het spinale kanaal hier 
niet belemmerd wordt door het mediaan gel egen 
ligamentum longitudinale posterius. Waar dit liga
ment wél een versterking vormt van de annulus 
fibrosus, mediaan, komt dan ook een protrusie 
minder frequent voor. Het nucleusmateriaal kan 
subligamentair blijven, soms ook het ligamentum 
longitudinal e  posterius doorbreken (zie fig. 14 ) . 
Subligamentair gesequestreerd discusmateriaal kan 
zich naar craniaal, caudaal of lateraal verplaat
sen. Indien nucleusmateriaal migreert naar het 
foramen intervertebrale, is er een intraforaminale 
hernia. Bij deze localisatie ontstaat er veelal 
een compressie van de wortel in dit foramen, voor
al als dit foramen vernauwd is door arthrotische 
woekeringen van het intervertebrale gewricht of 
door randosteofyten van de wervellichamen. Er 
treedt een locale ontstekingsreactie op, waardoor 
de wortel verkleefd raakt met de benige structuur 
van het foramen intervertebrale. Bij een intra
foraminale wortelcompressie kan geringe tractie 
aan de wortel hevige pijn veroorzaken. Indien een 
groot gedeelte van de nucleus pulposus prolabeert, 
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Fig. 14. Posterolaterale hernia. 
A. de protrusie ligt binnen de buitenste omgrenzing 

van de annulus fibrosus en het ligamentum longitu
dinale posterius. 

B. de protrusie is door de buitenste vezels van de 
annulus fibrosus en het ligamentum longitudinale 
posterius heen gebroken. 
De Palma en Rothman ( 1970 ) . 

wordt gesproken van een massale prolaps; een derge
lijke prolaps is vaak nog omgeven door een deel 
van de annulus fibrosus. Een dergelijke massieve 
prolaps kan een compressie van de cauda equina 
veroorzaken, waardoor een z. g. caudasyndroom ont
staat. Zelden ruptureert discusmateriaal door de 
voorzijde van de durale zak in  de intrathecale 
ruimte. 

De term "concealed disc" werd het eerste ge
bruikt door Dandy (1941). Hieronder wordt verstaan 
een zachte, weke discus, die intermitterend uit
puilt in het spinale kanaal. Dit geschiedt bij be-
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paalde bewegingen van de lumbosacrale wervelkolom: 
bij extensie puilt de discus uit in het spinale 
kanaal, bij flexie treedt de prolaps terug. Een 
concealed disc kan de oorzaak zijn van een negatie
ve bevinding bij een patient, die geopereerd wordt 
onder het beeld van een radiculair syndroom. 

Gardner (1970) correleert aan de hand van 100 
laminectomieën de klinische symptomatologie met 
de operatiebevindingen; hij onderscheidt 5 typen 
discusafwijkingen: ten eerste een discus, welke 
uitpuilt door de annulus fibrosus, vast van 
structuur is en compressie veroorzaakt van een 
wortel in het wortelkanaal; er zijn adhaesies tus
sen wortel en kanaal. Klinisch staat de pijn cen
traal, er is een positieve Lasègue, de neurolo
gische afwijkingen zijn afhankelijk van de graad 
van de wortellaesie . Bij type 2 is er een zachte 
uitpuilende discus, "bulging disc", zonder een 
echte herniatie.Bij incisie van het ligamentum 
longitudinale posterius komt er een gelei-achtige 
vloeistof te voorschijn, "alsof er een absces is". 
Klinisch is er een lichte intermitterende pijn, 
vooral bij bewegen, soms zijn er paraesthesieën en 
geringe neurologische afwijkingen. Het derde type 
discusafwijking is een grote discussequester, vast 
van structuur , vrijliggend in het wervelkanaal, 
welke het aspect heeft van een meniscus. De discus
ruimte is veelal samengevallen. Er is een ernstige 
compressie van wortel en dura. De patient klaagt 
over extreme pijn bij alle bewegingen. Klinisch 
zijn er symptomen van een radiculair syndroom of 
een caudasyndroom. Type 4 beschrijft de auteur 
als het type discus, dat eerder als de "concealed 
disc" werd beschreven : een platte, zachte, gede
genereerde discus. Bij incisie van het ligamentum 
longitudinale posterius komt er vocht en gese
questreerd materiaal te voorschijn. De klinische 
intermitterende rugpijn wordt niet alleen door de 
wisselende druk op de wortel veroorzaakt, doch ook 
door lekkage van discusmateriaal in het kanaal. 
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Het zijn patienten, die reeds vele jaren rugp1Jn 
hebben. De neurologische symptomen zijn sterk 
varierend in de loop der jaren. Type 5 is een 
stadium volgend op type 4: de degeneratie is ver
der voortgeschreden, komt voor bij mensen ouder 
dan 50 jaar. Door de continue "lekkage" van discus
materiaal zijn de klachten chronisch. 

De degeneratie van de discus intervertebralis 
is een langzaam voortschrijdend proces. Het begint 
reeds op jeugdige leeftijd. Barghoorn en Hensell 
(1976) vonden bij een onderzoek van 2755 patienten, 
die geopereerd werden wegens een radiculair syn
droom tengevolge van een h.n. p., 38 patienten 
tussen 11 en 22 jaar. Van deze 38 patienten was er 
bij 36 sprake van gedegenereerd discusmateriaal. 
Bij de overige 2 patienten was het trauma de be
langrijkste pathogenetische factor. Schöter en 
Entzian (1977) stellen, dat in de vroege kinder
jaren reeds de basis wordt gelegd voor een discus
prolaps; zij vonden bij 4695 wegens een h. n. p. 
geopereerde patienten 56 tussen 11 en 20 jaar 
(1 , 2%) met degeneratieve veranderingen van de 
discus. Jochheim e. a. (1961) beschreven regressie
ve veranderingen in de annulus fibrosus bij 15-
jarigen. De meeste auteurs (MacNab, 1979, Loew e. a. , 
1969, Naylor, 1976) delen het degeneratieproces 
in de volgende stadia in: het eerste stadium is 
dat van de discopathie: er is een afname van het 
vochtgehalte en een zekere mate van fibrosering 
van de nucleus en een versmalling van de discus. 
Door deze factoren is er een verminderde vervorm
baarheid van de discus en is deze minder in staat 
als schokbreker te fungeren; dit uit zich functio
neel als een intersegmentale instabiliteit (MacNab, 
1979). In de vezels van de annulus fibrosus ont
staat een hyalinedegeneratie en een afname van de 
elasticiteit van de vezels. Het radiaire en 
circulaire verloop van de vezels wordt minder 
duidelijk , de annulus fibrosus is zodoende minder 
goed bestand tegen de druk vanuit de nucleus 
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pulposus, waardoor er fissuren in de annulus 
fibrosus ontstaan. 

Wat nu de exacte oorzaak is van deze degenera
tieve veranderingen, is vooralsnog onduidelijk. 
Naylor (1976) stelt als hypothese, dat een disco
pathie wordt veroorzaakt door biochemische ver
anderingen, welke in gang worden gezet door een 
autoimmuun proces. Eén of meer fracties van de 
mucopolysacchariden zouden zich als antigeen kun
nen gedragen. Hierbij sluit hij aan bij de mening 
van Bobeck en Hirsch, die reeds in 1965 stelden, 
dat discusweefsel een antigene werking kan hebben. 
Er zou een stoornis zijn in opbouw en afbraak van 
de proteinepolysacchariden, en wel in die zin, 
dat er niet alleen een verhoogde afbraak is van 
de proteinepolysacchariden, maar ook een synthese 
van proteinepolysacchariden van een minderwaardige 
kwaliteit, zodat deze laatste te snel worden omge
zet in laag-moleculaire polypeptiden. Iedere af
braak van polysacchariden gaat gepaard met preci
pitatie van collageen en een toename van fibrose
ring. Dit autoimmuun proces zou - zoals ieder 
autoimmuun proces - met excerbaties en remissies 
verlopen. Deze immunologische stoornis zou door 
genetische factoren reeds op kunnen treden op 
jonge leeftijd. De premature degeneratie van de 
discus noemt Naylor de oorzaak voor het ontstaan 
van een h . n.p. op jeugdige J eeftijd. Het periodie
ke optreden van het autoimmuun proces uit zich in 
wisselende pijn, de zogenaamde discogene pijn. 
Deze wordt volgens Naylor verklaard door chemische 
producten, die ontstaan door het afbraakproces in 
de discus en welke door lekkage via de annulus 
fibrosus in het wervelkanaal komen. Wanneer deze 
stoffen het ligamentum longitudinale posterius 
en de dura bereiken, komen deze in aanraking met 
de sensibele takken van de nervus sinuvertebralis, 
waardoor de pijn ontstaat. Evenals Naylor veronder
stellen Jerva en Mess ( 1977 ) ,  dat de pijn ont
staat tijdens de actieve fase van het degeneratie-
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proces; slechts een gedeeltelijk gedegenereerde 
discus kan pijn veroorzaken, een compleet gedege
nereerde discus daarentegen zelden. Jerva spreekt 
in dit geval van een "uitgebluste discus". 

Anderen, (MacNab, 1979, Cailliet, 1966), 
hechten meer waarde aan de mechanische oorzaak van 
de pijn. Door het smaller worden van de discus ont
staat er een veranderde statische en dynamische 
belasting van de annulus fibrosus en de kapsels 
van de intervertebrale gewrichten; de pij n  ontstaat 
door prikkeling van de pijnreceptoren in deze 
structuren. 

Park (1979) en McCall e.a. (1979) trachtten een 
relatie te vinden tussen anatomie en symptomatolo
gie. Via locale injecties met hypertone zoutoplos
singen in de annulus fibrosus en de kapsels van de 
intervertebrale gewrichten stelden zij de locatie 
van de pijn vast. Park (1979) verrichtte een 
studie bij 120 proefpersonen zonder h. n. p. Via een 
laterale en mediane punctie wist hij de annulus 
posterior van de discus te prikkelen. Er ontstond 
een diepe krampende pijn, uitstralend naar de 
liezen, bilstreek en rond de trochanter. Een soort
gelijk onderzoek werd verricht door McCall e. a. , 
die via intraarticulaire en periarticulaire in
jecties in de intervertebrale gewrichten de pijn
localisatie vaststelden. De patienten kregen pijn 
in bilstreek, lies en voor op de dij. 

Door Helfet en Gruebel Lee (1978) werd gesteld 
dat door de fissuur van de annulus fibrosus 
granulatieweefsel kan groeien, waar zijtakjes van 
de nervus sinuvertebralis lopen; er ontstaat een 
pijn, die discogeen verklaard kan worden. 

Bij het voortschrijden van de degeneratie in 
de discus ontstaat er fragmentatie van het nucleus
weefsel en de sluitplaten, reden waarom men 
spreekt van "dérangement interne" of "internal 
disc-disruption". 

Na het stadium van de discopathie, volgt het 
stadium van toenemende fissuurvorming van de 
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annulus fibrosus en het ontstaan van degeneratie
ve afwijkingen in het bewegingssegment: de wervel
lichamen kunnen tengevolge van de versmalling van 
de discus een grote bewegelijkheid ten opzichte 
van elkaar vertonen en in horizontale richting 
gaan verschuiven. Dit heeft tot gevol g dat er een 
verandering optreedt in druk en tractie, welke 
wordt uitgeoefend op de ligamenten, die langs de 
epiphysairlijn met het periost verbonden zijn . 
Deze tractie kan vorming van osteofyten aan 
randen van de wervellichamen veroorzaken. Voort
schrijdende slijtage van de discus gaat gepaard 
met een toename van de arthrotische veranderingen 
in de intervertebrale gewrichten. Door de synovia
le prikkeling treedt er een serofibrineuze reactie 
op en secundair een zwelling van het gewricht. Een 
fibrinemassa zal zich afzetten op het gewrichts
kapsel. In dit stadium kan er een acute inklemming 
ontstaan van een stukje van het gewrichtskapsel 
in de gewrichtsspleet van het intervertebrale ge
wricht. Dit kan acute hevige pijn veroorzaken, 
vooral bij een bepaalde beweging . Ook kan er spra
ke zijn van een intradiscale inklemming, waarbij 
een klein gedeelte van de discus wordt geklemd 
tussen vezels van de annulus fibrosus. Dit treedt 
nogal eens op bij flexie, waarbij de nucleus zich 
naar dorsaal heeft verplaatst en waarbij tijdens 
het oprichten de nucleus niet weer naar ventraal 
schuift. De daarbij optredende pijn wordt versterkt 
door de reflectoir optredende spierspasmen. Pijn 
tengevolge van intradiscale inklemming gaat soms 
samen met vasovegetatieve reacties, zoals transpi
reren, misselijkheid en braken. Dit is te verkla
ren door het feit dat in de nervus sinuvertebralis 
sympathische vezels lopen. 

Het derde stadium is dat van de protrusie: het 
nucleusweefsel wijkt uit door de fissuur van de 
annulus fibrosus in de richting van het spinale 
kanaal. Al naar gelang van de plaats van uittre
ding kan een compressie op een wortel ontstaan. 
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Is het nucleusweefsel zacht en week van consisten
tie , dan spreekt men van "soft protrusions". Deze 
aandoening komt over het algemeen op jeugdige 
leeftijd voor. Dit in tegenstelling tot "hard 
protrusions", waarbij de protrusie uit hard mate
riaal bestaat tengevolge van osteofyten aan de 
randen van de wervellichamen en verkalking van 
discusweefsel. Deze afwijking wordt meer op oudere 
leeftijd gezien. 

Is er eenmaal een hernia nuclei pulposi ont
staan, dan is er door de veranderde statiek van de 
lumbosacrale wervelkolom een verder voortschrijden 
van de arthrosis deformans in de intervertebrale 
gewrichten. De gewrichtsvlakken gaan een patholo
gische stand innemen, er kan een subluxatie op
treden en een "overriding" van de intervertebrale 
gewrichten. Dit laatste is een stand die normaliter 
alleen bij hyperextensie wordt ingenomen . Ook het 
gewrichtskapsel wordt ongunstig beïnvloed door de 
verandering in de stand van het intervertebrale ge
wricht; het zal geïrriteerd raken en er zal een 
synovitis ontstaan. De voeding van het kraakbeen 
vindt plaats via de secretie van de synoviale 
membraan; als de secretie vermindert volgt uit
droging van het kraakbeen en schrompeling van het 
gewrichtskapsel. Door de verminderde kwaliteit van 
de kraakbeenplaten ontstaat er een versmalling van 
het intervertebrale gewricht en opnieuw een toe
name van de arthrosis. 

Fragmentering van het kraakbeen geeft als 
reactie osteofytvorming, vooal aan de periferie 
van de intervertebrale gewrichten, de processus 
articularis superior en inferior. Deze laatsten 
worden hypertrofisch en kunnen het spinale kanaal 
vernauwen. Door hypertrofie van de processus 
articularis superior kan het foramen interverte
brale vernauwd worden. Dit kan bijdragen tot com
pressie van de door het kanaal lopende wortel : een 
entrapment neuralgie. Vooral in de recessus late
ralis op niveau L5-Sl treedt nogal eens een 
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entrapment op, omdat hier de recessus lateralis 
nauwer is dan op hoger gelegen niveau ' s. Hypertro
fische degeneratie van de gewrichtsfacetten van de 
intervertebrale gewrichten kan zich uiten als lage 
rugpijn. Door de uitgebreide sensibele innervatie 
van de intervertebrale gewrichten, via de daar
boven en daaronder gelegen spinale zenuwen, vormen 
deze intervertebrale gewrichten vaak een pijnbron. 
Kirkaldy-Willis en Hill (1979) noemen het bovenbe
schreven syndroom het S.A.F . -syndroom: het supe
rior articulair facet - syndroom. 

De degeneratie van de gewrichtsvlakken en rek
king van het kapsel van de intervertebrale ge
wrichten kunnen een listhesis doen ontstaan, en 
wel een retrolisthesis of een antelisthesis. Bij 
een retrolisthesis beweegt een bovengelegen wervel 
zich posterocaudaal ten opzichte van de onderge
legen wervel. Hierbij neemt de horizontale dia
meter van het foramen intervertebrale af. Behalve 
de eerder genoemde osteofyten, kan ook een derge
lijke listhesis compressie van een wortel ver
ergeren. Bij een antelisthesis schuift de bovenge
legen wervel ten opzichte van de ondergelegen 
wervel naar voren. Dit komt zeldzamer voor dan de 
retrolisthesis, aangezien de stand van de inter
vertebrale gewrichten, van anterocephaal naar 
posterocaudaal, dit belemmert. Slechts bij een 
ernstige degeneratie, erosie, van de processus 
articularis superior of indien - congenitaal - de 
gewrichtsvlakken meer sagittaal zijn gericht, is 
een antelisthesis mogelijk. Dit laatste kan tevens 
voorkomen, indien er sprake is van een defect in 
de wervelboog. 

Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat discus
degeneratie een veranderde statiek van de lumbo
sacrale wervelkolom tot gevolg heeft en dat dit 
laatste op haar beurt de discusdegeneratie weer 
doet toenemen. Ook voor de ligamenten en spieren 
in dit gebied heeft de abnormale statiek van de 
lumbosacrale wervelkolom gevolgen; de patient zal 
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zoveel mogelijk pijn tengevolge van een wortel
compressie willen voorkomen en die houding aan
nemen, waarin hij de minste pijn heeft. Er ont
staan hierdoor houdingsafwijkingen, zoals scoliose, 
versterkte of verminderde lordose. Dit resulteert 
in een niet fysiologische belasting van de rug
musculatuur, waardoor er hypertonie, spasme, 
myalgie en myogelosen van de spieren ontstaan. 

Bij bewegen van de lumbosacrale wervelkolom 
is er normaliter een samenspel van spiergroepen: 
contractie van een bepaalde spiergroep gaat verge
zeld van tonusvermindering van de antagonistische 
groep. Door een verstoring van deze balans en een 
veranderde conditie van de rugspieren vormen deze 
bij beweging geen voldoende bescherming meer voor 
de drukinvloeden op de discus en stabiliteit van 
de wervelkolom. Dit heeft een ongunstige invloed 
op de toestand van de discus en de overige struc
turen van de lumbosacrale wervelkolom. Zo is er 
een vicieuze cirkel ontstaan. 

Voordat het bovenbeschreven stadium van discus
degeneratie is bereikt, zullen veelal reeds the
rapeutische maatregelen zijn genomen; niet altijd 
zal het eindstadium van discusdegeneratie bereikt 
worden: een volledig gedegenereerde, uitgebluste 
discus. Hierbij is het elastische nucleus pulposus
weefsel volledig gefibroseerd . In dit stadium zal 
slechts zelden een prolaps ontstaan. Door de pro
gressieve arthrose en verkalking is er in zekere 
mate een "verstarring" van de lumbosacrale wervel
kolom opgetreden. Klinisch is deze fase dan ook ge
kenmerkt door bewegingsbeperking van de lumbo
sacrale wervelkolom. 

Desondanks melden Leyendecker e.a .  (1977) dat 
ook op oudere leeftijd een discusprolaps voor kan 
komen. Van 3166 patienten, die geopereerd werden 
onder het beeld van een radiculair syndroom, waren 
er 135 (4%) ouder dan 64 jaar. Van deze patienten 
waren er 48 zelfs ouder dan 70, en 3 ouder dan 80 
jaar. 10 Patienten werden geopereerd in verband 
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met een recidief. De 125 patienten, die voor de 
eerste maal werden geopereerd, werden in twee 
groepen verdeeld aan de hand van de pathologische 
en anatomische bevindingen tijdens de operatie. De 
eerste groep bestond uit patienten, bij wie de 
wortelcompressie mede veroorzaakt werd door 
arthrosis: 46, terwijl de tweede groep patienten 
bevatte, bij wie de wortelbeknelling alléén ver
oorzaakt werd door een discusprolaps: 79, Van deze 
79 was er bij 48% sprake van een geperforeerd 
ligamentum longitudinale posterius. Bij 73% van 
deze 79 patienten was de discusprolaps op het 
niveau L4-5 en bij 27% op het niveau L5-Sl. Bij de 
bovengenoemde 73% bleek de discus op het niveau 
L5-Sl meestal een uitgebluste discus te zijn. 

Ook Spangfort (1972) kwam in zijn studie tot 
de bevinding, dat er op oudere leeftijd vaker een 
h.n . p. op niveau L4-5 is, terwijl op jongere leef
tijd daarentegen de discusprolaps vaker aange
troffen wordt op niveau L5-Sl. Volgens deze onder
zoeker begint de discusdegeneratie op niveau L5-Sl 
en zal met het verstrijken der jaren in craniale 
richting voortschrijden ; de reden hiervan wordt 
niet vermeld. 

Wat zijn nu de veranderingen, welke kunnen op
treden bij een wortelcompressie tengevolge van een 
h.n.p.? Uitgebreide studies van Breig (1978)heb
ben duidelijk gemaakt, dat het weinig exact is te 
spreken van een radiculair syndroom tengevolge van 
wortelcompressie. Dit syndroom ontstaat niet al
leen tengevolge van compressie, doch ook tenge
volge van tractie aan de wortel. Deze twee mecha
nische factoren veroorzaken tesamen de wortellaede
ring. 

Uit recente publicaties (Murphy, 1977 en 
Marshall e.a., 1977) blijkt, dat behalve bovenge
noemde mechanische factoren ook biochemische stof
fen wortelbeschadiging veroorzaken. Zij stellen 
dat glycoproteïnen vanuit het weke degenererende 
discusmateriaal in het spinale kanaal lekken . Hier 
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komen deze producten in contact met de wortel. 
Deze stoffen irriteren de wortel en kunnen een 
chemische radiculitis doen ontstaan. Murphy wijst 
erop dat een dergelijke chemische radiculitis niet 
altijd hoeft samen te gaan met een h. n. p. ; ook in 
de beginfase van een discusdegeneratie kan reeds 
de wortel op een dergelijke wijze ontstoken raken. 
Dit verklaart mogelijk het feit dat patienten 
zonder h. n.p. toch een radiculair syndroom kunnen 
hebben. 

Tengevolge van mechanische en chemische oorza
ken ontstaan er histologische veranderingen in de 
wortel. Murphy maakt onderscheid tussen de stoor
nissen die in de wortel optreden bij een acute 
prolaps en bij een chronische prolaps. Bij een 
acute prolaps ontstaat belemmering in de bloed
voorziening via de vasa vasorum, vasodilatatie, 
oedeem, toename van de intraneurale druk, locale 
stoornis in het electrolytenevenwicht en locale 
ischaemie. Dit laatste geeft pijn via de pijnre
ceptoren van de nerva nervorum. 

Behalve deze voornamelijk mechanische pijnbron, 
blijkt er ook een fysiologische basis voor de pijn, 
en wel door de toenemende destructie van de axonen. 
De myeline rond de axonen , die een isolerende 
functie heeft, raakt defect, waardoor een prikkel 
derailleert en geleid wordt naar een ander axon. 
Deze artificiële synapsen verstoren de normale 
neurale transmissie. Er ontstaat een "chaotische 
prikkelvorming" - aldus Murphy - waaraan de dunne 
pijnvezels geen weerstand kunnen bieden; het sti
muleren van deze vezels veroorzaakt paraesthesieën 
en pijn. 

Bij een chronische prolaps ontstaat er een 
chronisch ontstekingsproces, met als gevolg een 
intraneurale fibrose, hetgeen op zijn beurt weer 
tot gevolg heeft een locale ischaemie en een 
destructie van axonen. Deze laatste twee factoren 
geven op reeds eerder genoemde wijze pijn. De af
wijkingen blijven niet beperkt tot de wortel zelf, 
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doch ook intraduraal ontstaan er afwijkingen ten
gevolge van dit ontstekingsproces. Normaal bezit 
de wortel in de wortelschede een zekere mate van 
bewegelijkheid en wel dank zij de met vocht gevul
de subarachnoidale ruimte, in de orde van grootte 
van 2 tot 8 mm. (Gathier, 1976). Door fibrosering 
wordt deze bewegingsmogelijkheid beperkt. In een 
dergelijk geval spreekt men van een arachnoiditis. 
Het chronisch ontstekingsproces gaat gepaard met 
vorming van extradurale adhaesies. De wortel raakt 
verkleefd met zijn omgeving, zoals b. v. met de 
benige structuur van het foramen intervertebrale, 
"root sleeve fibrosis" (Breig, 1978). Door deze 
vergroeiingen kan de wortel niet uitwijken, waar
door deze bij het bewegen van de lumbosacrale 
wervelkolom vooral bij flexie aan een grote span
ning blootstaat. Dit geldt vooral voor oudere 
mensen, waar reeds door de gevorderde leeftijd de 
elasticiteit van de wortels verminderd is. In dit 
stadium geeft een verhoging van de liquordruk ra
diculaire pijn, zoals klinisch blijkt, bij hoesten, 
niezen en persen, en het symptoom van Naffziger 
(compressie van de venae jugulares). 

Naar mate de pathologische veranderingen in de 
wortel voortschrijden, ontstaan er functiestoor
nissen en worden de neurologische symptomen dui
delijker: aanvankelijk pijn in het verzorgingsge
bied van de aangedane wortel, hierna paraesthesie
en, doofheid en tenslotte motorische uitval. 

Bij een intraneurale fibrose worden de wortel
afwijkingen en de hiermee samenhangende neurolo
gische uitval irreversibel. Lindahl en Rexed 
(1951) vonden bij 78% van de door hen geopereerde 
h.n.p.-patienten bij biopsie een intraneurale 
fibrose van de achterwortel. 

Invloed van een trauma. 

Over de invloed van een trauma op het ontstaan 
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van een h.n.p. blijken in de loop der jaren de 
meningen gewijzigd; hechtte men vroeger (Mixter 
en Barr, 1934, Jochheirn, 1961, Epstein e.a. , 1964) 
veel waarde aan een trauma als oorzaak voor een 
h. n.p., thans (Penzholz, 1974, Crock, 1976) ver
moedt men veeleer dat bij een reeds degeneratieve 
discus een traumatische factor bespoedigend kan 
werken op het ontstaan van een h.n.p. De degenera
tie van de discus wordt dus als belangrijkste 
pathogenetische factor beschouwd, terwijl op een 
reeds preëxistent gedegenereerde discus een trauma 
een ongunstige invloed heeft; zo stelt Breslau 
(1959), destijds medisch adviseur van de Sociale 
Verzekeringsbank, dat het trauma slechts zelden 
gezien kan worden als een "ongeval in de zin der 
wet"; het ongeval is zelden de oorzaak, maar veel
eer de aanleiding tot het ontstaan van een h.n.p . 
De auteur illustreert dit aan de hand van een 
onderzoek van Reischauer (1951), verzekeringsge
neeskundige, bij 300 patienten, dat bij 14% van de 
patienten met een vastgestelde h.n.p. de eerste 
verschijnselen zich zonder een aanwijsbare oorzaak 
voordeden, b.v. bij het opstaan van een stoel. Bij 
65% ontstonden de symptomen bij het optillen van 
"normaal" gewicht (zoals het optillen van een 
emmer water, een stoel of een baby), bij 18% der 
patienten bij het optillen van een meer dan norma
le last, het z.g. vertillen. In 3% der gevallen 
was er sprake van het tillen van een abnormaal 
zware last. Een blanco anamnese vóór het ontstaan 
der klachten wijst nog niet op het feit dat het 
trauma de oorzaak was van de discusprolaps. Men 
moet volgens Breslau bedenken, dat de verschijn
selen van een discusprolaps in 97% van de gevallen 
ontstaan zonder een van buiten inwerkende gebeur
tenis. Volgens Crock (1976) kan op zijn beurt een 
trauma ook de degeneratie van de discus bespoedigen. 
Een triviaal trauma kan op een reeds vergevorderd 
gedegenereerde discus een schadelijk effect heb
ben. Bij een nog redelijk intacte discus daaren-
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tegen zal vaak het trauma van ernstiger aard 
moeten zijn, wil er een discusprolaps ontstaan. 
Vooral het snel optillen van een zwaar voorwerp 
met een gerotoflecteerde wervelkolom kan een acuut 
prolaberen veroorzaken. Het percentage, volgens 
welke er een relatie zou zijn tussen trauma en 
h.n.p., wordt zeer verschillend opgegeven: van 
ruim 3% tot 35% (Gurdjian e.a., 1961, Naylor, 1976, 
Penzholz, 1974, Frowein en Terhaag, 1977, Thomalske, 
1977). Volgens Erdmann (1971) zou er bij jeug
digen - 15 tot 20-jarigen - vaker een relatie be
staan tussen trauma en h.n.p. en zou het trauma 
vaker van ernstige aard zijn. Beks en ter Weeme 
(1975) vonden ongeveer bij 50% van 43 patienten 
jonger dan 19 jaar, een relatie tussen trauma en 
discusprolaps. 

In hoeverre het beroep traumatiserend kan wer
ken op het ontstaan van een h.n.p. is vooralsnog 
onduidelijk. De laatste jaren wordt er in toenemen
de mate, vooral vanuit de bedrijfsgeneeskunde, 
onderzoek verricht naar de invloed van het beroep 
op lage rugklachten (Zuidema, 1981). Mensen met 
een zwaar rugbelastend beroep, zoals metselaars, 
zouden, vooral wanneer zij reeds op jeugdige 
leeftijd zijn begonnen met dit beroep, een grote 
kans hebben op lage rugklachten. Over de relatie 
echter tussen een zwaar rugbelastend beroep en het 
krijgen van een h.n. p. is geen duidelijkheid. 
Jochheim e.a. (1961) vonden in hun serie van 901 
h.n.p.-patienten, dat er in 16% sprake was van een 
zwaar beroep. Maintz (1953) vond geen relatie 
tussen de rugbelasting van het beroep en het op
treden van een h.n.p. 
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H OOF D S T U K  I V. 

1 .  K l inische symptomatologie . 
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Het goed opnemen van een anamnese en een 
zorgvuldig neurologisch onderzoek zijn voor
waarden voor het stellen van de juiste diagno
se. De patho-fysiologische veranderingen van 
de lumbosacrale wervelkolom bij een h.n.p., 
zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk, 
maken de klinische symptomen, die hier het 
gevolg van zijn, duidelijk. 

De belangrijkste klacht, waarmee de patient 
op het spreekuur komt, is pijn : pijn in de rug, 
welke - meestal - uitstraalt naar één been. De 
pijn is meestal begonnen laag in de rug; aan 
het manifest worden van een radiculair syndroom 
gaan vaak reeds jaren chronisch intermitterende 
lage rugklachten vooraf. Bij ongeveer 70% van 
de patienten, die worden geopereerd in verband 
met een h.n.p. blijkt dit het geval (Valkenburg, 
1981). 

Men spreekt van de "twee fasen anamnese" 
(Bruyn, 1980): aanvankelijk een fase van lage 
rugpijn, "low back pain", hierna een fase van 
pijn, uitstralend in het been, terwijl de rug
pijn afneemt. De pijn in het been overweegt 
dan boven de lage rugpijn. Dit is echter geen 
wet van Meden en Perzen: bij sommige patienten 
is nooit sprake geweest van lage rugklachten 
en is er uitsluitend pijn in het been. De pijn 
tengevolge van een wortelcompressie heeft 
meestentijds een uitstralend karakter en wel 



in het verzorgingsgebied van de betrokken 
wortel. Kenmerkend voor een h. n. p. is het toe
nemen van de pijn bij intradurale drukver
hoging, zoals hoesten, niezen en persen. 
Tevens verergert de pijn bij bepaalde bewe
gingen van de lumbosacrale wervelkolom, zoals 
bij bukken, strekken, draaien en wenden. De 
patient kan veelal niet volharden in éénzelfde 
houding, zoals zitten, staan en liggen. De 
pijn neemt meestal in de loop van de dag bij 
activiteit toe. Meestal is de pijn eenzijdig, 
behalve bij een grote (mediane) discusprolaps 
of caudasyndroom (zie hoofdstuk "Eigen onder
zoek"). 

Een aparte plaats neemt de "sciatique 
paralysante" in: hier is er sprake van een 
acuut optredende, enige dagen durende heftige 
uitstralende pijn, die vermindert terwijl zich 
een paralyse (meestal peroneus paralyse ) ont
wikkelt. 

Men dient - voor zover mogelijk - onder
scheid te maken tussen de bovengeschetste 
radiculaire pijn en pseudo-radiculaire pijn 
(Verbiest, 1979) , In tegenstelling tot de 
meestal eenzijdig voorkomende radiculaire pijn, 
is de pseudo-radiculaire pijn meestal dubbel
zijdig. De pijn straalt laag vanuit de rug uit 
naar de gluteaal- of inguinaalstreek, soms 
echter ook meer distaal, naar de voet. Er zijn 
klachten van "startpijn": 's morgens bij het 
opstaan of na lang zitten komt men door de 
pijn moeilijk op gang. Bij navragen blijkt dat 
de meeste patienten wel onderscheid kunnen ma
ken tussen het karakter van de pseudoradicu
laire pijn en de radiculaire pijn: de pseudo
radiculaire pijn is zeurend, "kiespijnachtig" 
van karakter, terwijl de radiculaire pijn een 
stekend-venijnige pijn is. 

Naast de pijn kunnen er gevoelsstoornissen 
zijn, zoals tintelingen, prikkelingen, doof en 
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koud gevoel in been en/of voet. Een gering 
krachtsverlies in been of voet wordt door de 
patient zelden spontaan te berde gebracht, 
waarschijnlijk omdat hem dit niet opvalt. Men 
moet expliciet vragen of hij kan fietsen, trap
lopen, of hij soms struikelt over een vloer
kleedje. 

Bij het onderzoek is een duidelijk radicu
lair syndroom niet moeilijk te onderkennen 
(Gathier, 1976, Bruyn, 1980): om de mechanische 
invloed op de wortel te verminderen zal de 
patient in de voor hem minst pijnlijke houding 
staan: de patient houdt het pijnlijke been ont
last en gebogen. Hij staat met een verstreken 
lumbale lordose, soms zelfs met een lumbale 
kyfose. Er is een scoliotische deviatie naar 
de zijde van de h.n.p. toe bij een subradicu
laire (mediale), en van de zijde af bij een 
supraradiculaire (laterale) prolaps. Bij het 
onbelaste onderzoek , de patient in buikligging, 
kan men nagaan, of deze houdingsdeviaties 
reversi bel zijn. 

De bewegingsbeperking van de lumbosacrale 
wervelkolom uit zich in het bijzonder bij ante
flexi=, en bij lateroflexie indien deze laatste 
tegen de scoliotische houdingsafwijking in 
wordt uitgevoerd. Bij flexie en het overeind 
komen uit geflecteerde houding valt de "kurke
trekkersbeweging" op. 

De provocatietests berusten op het principe 
van het luxeren van de wortelpijn door toename 
van rek van de wortel: Handgreep van Kemp 
(1950). Deze handgreep wordt positief genoemd 
als de patient pijn aangeeft onder in de rug, 
uitstralend naar het been, nadat de onderzoe
ker staande achter de patient, met de handen 
op diens schouders, met een zekere axiale druk , 
de romp naar dorsolateraal heeft geduwd. Bij 
deze handgreep kan de pijn versterkt worden 
bij rotatie , indien er tevens sprake is van 



arthrotische degeneratie van de intervertebra
le gewrichten. 

Symptoom van Lasègue: het symptoom van 
Lasègue wordt als positief beschouwd als de pa
tient , horizontaal liggend , pijn aangeeft uit
stralend in het been - bij een gefixeerd bek
ken - wanneer de onderzoeker het been met ge
strekte knie heft (straight leg raising test). 
De test is negatief als de pijn alleen in de 
rug wordt aangegeven. Bij dit symptoom kan de 
pijn verergeren door vermindering van de lum
bale lordose en het kantelen van het bekken 
(Breig , 1978); dit is echter pseudoradiculaire 
pijn. Pijn kan ontstaan door het aanspannen 
van de spieren , hetgeen vaak betiteld wordt 
met de onjuiste naam "spier Lasègue". Een po
sitieve Lasègue gaat ook wel gepaard met toe
name van de pijn , als bij het enigszins opgehe
ven gestrekte been, de voet van dit been 
(symptoom van Gowers) of alleen digiti I 
(symptoom van Bragard) gedorsiflecteerd wordt. 

Het symptoom van Lasègue is bij vele rug
patienten bekend. Bij patienten met neiging 
tot aggraveren of zelfs simuleren zal bij het 
gestrekt heffen van het been vaak uitstralende 
pijn worden aangegeven. Een methode om aggra
vatie of simulatie op het spoor te komen is de 
patient met gestrekte benen op de onderzoek
tafel te laten zitten en vervolgens de lumbale 
wervelkolom te laten lordoseren. Indien zij 
dit kunnen is de Lasègue negatief. Een andere 
methode is : het been in heup en knie te 
buigen en vervolgens vrij plotseling in de 
knie te strekken , zodat het been dan ongeveer 

0 90 geflecteerd omhoog staat. Treedt er geen 
pijn op , dan is de Lasègue negatief. 

De gekruiste Lasègue: bij het heffen van het 
gestrekte , niet pijnlijke been , ontstaat een 
uitstralende pijn in het pijnlijke been. Dit 
symptoom is positief bij een grote, mediaal 
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van de wortel gelegen protrusie. 
Symptoom van Naffziger: dit is positief als 

bilaterale compressie van de venae jugulares 
bij de staande patient pijn in de voet, onder
been of dij doet optreden. Is dit teken tevens 
positief in liggende houding, dan is dit vrij
wel bewijzend voor een mechanisch wortelletsel 
(Bruyn, 1980) . 

Het sensibiliteitsonderzoek geeft nogal 
eens onduidelijke informatie, omdat de patient 
het moeilijk vindt aan te geven wát en Óf hij 
iets waarneemt en niet weet hoe dit te ver
woorden. Voor de onderzoeker is het sensibili
teitsonderzoek slechts van betrekkelijke waar
de, omdat hij hiermee de identiteit van de ge
laedeerde wortel onvoldoende op het spoor kan 
komen. Dit wordt veroorzaakt door de innerva
tieve overlapping van de dermatomen. 

Bij een eenzijdige wortelcompressie kan er 
hypo- of areflexie optreden aan de aangedane 
zijde. Reflexverschillen impliceren niet dat 
er tevens sprake is van motorische stoornissen; 
deze kan men verifiëren door onderzoek van 
spiertonus, spieratrofie en het verrichten van 
verschillende tests om de spierkracht te meten. 
Hypotonie, parese en atrofie van de gluteale 
musculatuur uit zich in een eenzijdig "hangen
de" bil. Bij een peroneusparese zal de patient 
tengevolge van insufficientie van de dorsaal 
flexoren van voet en tenen met een "klapvoet" 
lopen. Op de hakken lopen lukt niet . Een 
lichte parese komt men op het spoor doordat de 
patient, staande, een dorsaalflexie van de voet 
niet goed kan uitvoeren. Bij insufficientie 
van de plantairflexoren van voet en tenen is 
het lopen op de tenen en hinkelen niet goed 
mogelijk. Secundair optredende atrofie is 
duidelijk door het verdwijnen van de welving 
van de kuit . 

Op grond van de vastgestelde uitvalsver-



schijnselen, kan de onderzoeker een indruk 
krijgen van de identiteit van de wortellaesie; 
is er sprake van een monoradiculaire laesie, 
dan zijn er de volgende symptomen: 

wortelcompressie L4: verlaagde KPR, ver
minderde kracht in de musculus tibialis ante
rior (heffen van de mediale voetrand), ver
minderde sensibiliteit aan de mediale zijde 
van onderbeen en voetrand; 

wortelcompressie L5: geen reflexverschil, 
verminderde kracht in de musculus extensor 
digitorum longus (heffen van de tenen), ver
minderde sensibiliteit aan de voorzijde van 
het onderbeen en het middengedeelte van de 
voet; 

wortelcompressie Sl: verlaagde APR, ver
minderde kracht in de musculus peroneus longus 
en brevis (heffen van de laterale voetrand), 
verminderde sensibiliteit aan de laterale 
zijde van onderbeen en voetrand . 

Uit het hoofdstuk Anatomie werd duidelijk 
dat de wortels de dura verlaten één wervel
segment boven het intervertebrale foramen, 
door welke zij uiteindelijk uittreden; zij 
kruisen aldus posterolateraal de discus onder 
de wervel ter hoogte waarvan zij de dura ver
laten; bij een discusprolaps posterolateraal 
L4-5 zal de wortel L5 gecomprimeerd raken 
(fig. 15). Er is dan sprake van een monora
diculaire laesie. Deze anatomische verhoudingen 
gelden uiteraard ook voor de andere wortels. 
Er zal echter lang niet altijd sprake zijn van 
een monoradiculaire laesie: een discusprotru
sie kan ook meer wortels comprimeren. De kli
nische symptomen wijzen dan ook vaak op uit
valsverschijnselen van diverse wortels. 

De identiteit van de wortellaesie zegt 
onvoldoende over het niveau van de h.n. p. : 
een protrusie kan immers verschillende richtin
gen uitgaan en kan bij caudale uitbreiding 
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Fig. 15. 1. wortel L4. 2. wortel L5. 3 .  wortel Sl. 
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A. bij een posterolaterale discusprotrusie wordt 
de wortel L5 gecomprimeerd tijdens het 
passeren van de discus 14-5. 

B. bij een laterale discusprotrusie, gelegen in 
het foramen intervertebrale, wordt de wortel L4 
gecomprimeerd. 

ook een lager uittredende wortel laederen en 
bij rostrale uitbreiding een hoger gelegen 
wortel. De bevindingen van een onderzoek bij 
een h. n . p. -patient kunnen variëren al naar ge
lang het moment waarop hij onderzocht wordt . 
Soms is een patient nauwelijks te onderzoeken 



door de pijn. 

2.  Dif ferentiaal diagnostisch e problemen. 

Men dient het radiculair syndroom, veroor
zaakt door een geprolabeerde discus te differen
tiëren van ziektebeelden, die soortgelijke 
klinische symptomen kunnen geven en waaraan een 
andere aetiologie ten grondslag ligt. Voor de 
differentiaal diagnose komen die aandoeningen 
in aanmerking, die compressie van een wortel 
kunnen geven. De oorzaak kan mechanisch van aard 
zijn, inflammatoir of traumatisch. 

I. Als mechanische oorzaken dienen te worden ge
noemd: 

a. primaire en secundaire tumoren. 
Nau en Clar (1977) vermelden dat zij bij 
13 van 1956 onder het beeld van een ra
diculair syndroom geopereerde patienten, 
een lumbale spinale tumor vonden; de lo
calisatie van de tumor - intraduraal of 
extraduraal - wordt niet vermeld. De leef
tijd varieerde van 16 tot 74 jaar. Bij 7 
van de 13 patienten was er ook toename 
van de pijn bij hoesten, niezen en persen. 
Bij 6 van de 13 patienten bleken er bot
veranderingen bij blanco röntgenologisch 
onderzoek, terwijl bij 11 van de 13 pa
tienten op het caudogram een proces aan
wezig bleek, dat toch geen hernia bleek 
te zijn. 
Simon (1977) evalueerde 2000 patienten, 
die onder verdenking van een h.n.p. wer
den geopereerd tussen 1970 en 1975; bij 
8 patienten in de leeftijd van 56 tot 
68 jaar wezen de klinische bevindingen 
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en het caudogram op een h. n. p. ;  deze was 
ook bij de operatie aanwezig. Doch de pa
tienten bleven postoperatief klagen over 
circumscripte pijn in het operatiegebied. 
Bij röntgenologisch onderzoek , 6 weken 
tot 4 maanden na de eerste operatie , 
bleek een eenzijdige gedestrueerde boog; 
bij heroperatie werd een metastase gevon
den. Histologisch was er bij de eerste 
operatie sprake van een gedegenereerd 
discusweefsel; botafwijkingen had men 
niet gezien. Bij de tweede operatie 
bleek er in 5 gevallen een anaplastisch 
carcinoom, en bij 3 patienten een meta
stase van een bronchuscarcinoom. De me
tastasen waren extraduraal gelegen. 
Nu de laatste jaren meer oudere patien
ten worden geopereerd, dient rekening te 
worden gehouden met een metastase, die 
wortelcompressie kan veroorzaken. Soms 
gaat een discusprotrusie samen met zo ' n  
compressie door een metastase; dit laat
ste wordt niet altijd onderkend. 

b. Ook epidurale veneuze anomalieën kunnen 
wortelcompressie veroorzaken. 
Agnoli e.a. (1977) vonden bij een analyse 
van 3000 h. n.p. -operaties in 18, 9% van de 
gevallen een epidurale veneuze anomalie. 
In 3% van de gevallen was dit de enige 
abnormale bevinding . In 15, 9% ging deze 
anomalie gepaard met een h.n. p. 

c. Een stenose van het lumbale kanaal kan 
door mechanische oorzaak compressie van 
wortel (s) geven. Verbiest deed zijn 
eerste mededeling over de spinale lumba
le stenose in 1949. Hierna zijn nog 
uitgebreide studies van zijn hand ver
schenen (1954, 1955, 1976), over de oor-



zaak, de klinische symptomatologie en de 
operatieresultaten. De oorzaak van de lum
bale spinale stenose kan congenitaal of 
verworven zijn, en aanwezig zijn op één 
of op meer dan één niveau. 
De congenitale vorm ontstaat door een 
ontwikkelingsstoornis van de processus 
articularis, of een dysproportionele 
groei van sommige delen van de wervels, 
zoals laminae en pedicula. 
De verworven vorm kan ontstaan door 
arthrotische degeneratie, zoals een 
hypertrofisch intervertebraal gewricht. 
De verworven vorm kan zich uitstrekken 
over meer dan één niveau van het lumbale 
spinale kanaal, b.v .  tengevolge van 
discusprotrusies. 

Het klinische beeld kenmerkt zich 
door symptomen, welke samengevat worden 
onder het beeld van "neurogene claudica
tio intermittens": na ongeveer 10 minu
ten lopen ontstaat er een ischialgiforme 
pijn in beide benen, krampen in de kuiten, 
het gevoel "of de benen van rubber zijn" 
(Kirkaldy Willis en Hill, 1979) en ten
slotte paraesthesieën en doofheid in de 
benen. De klachten nemen af bij rust. 
Hyperextensie van de rug doet de pijn 
verergeren, flexie daarentegen vermindert 
de pijn. Het klinische beeld van een 
neurogene claudicatio intermittens onder
scheidt zich van de symptomen, die ge
vonden worden bij een radiculair syndroom 
tengevolge van een h.n.p.; bij een h.n.p. 
zijn de klachten meestal eenzijdig, nemen 
toe bij lopen, er treedt vermindering 
van de pijn op bij hyperextensie van de 
rug, terwijl de pijn bij flexie verergert. 

Bij het neurologisch onderzoek zijn 
er slechts geringe afwijkingen, zoals 
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lichte sensibiliteitsstoornissen en een 
Lasègue van ongeveer 60 tot 80 graden. 
Het beeld kan echter ook ernstiger vorm
en aannemen: Lee e. a. (1978) maken mel
ding van 16 patienten, met een verworven 
lumbale stenose, van wie 10 patienten 
zeer gehandicapt waren in de alledaagse 
bezigheden door de hevige pijn, een toe
nemende parese van de benen en een 
sfincter dysfunctie. 

De laatste jaren wordt er ook meer 
aandacht geschonken aan het samengaan 
van een spinale stenose en een h.n. p. 
Verbiest (1981) meldt dat een "klaver
bladkanaal" als een variatie voorkomt bij 
15% van de normalen. Gaat een "klaver
bladkanaal" echter samen met een h. n. p. , 
dan geeft dit eerder een wortelcompres
sie: immers bij een "klaverbladkanaal" 
hebben de wortels minder uitwijkmogelijk
heden (fig. 16). 

Ramini mat op blanco röntgenfoto's de 
afmetingen van het spinale kanaal bij 
patienten, die geopereerd waren wegens 
een h. n. p. Hij vergeleek deze afmetingen 
met die, welke hij vond bij 100 controle
patienten. Het bleek dat bij de eerstge
noemde groep er een tendens was tot 
kleinere afmetingen dan bij de controle
groep. 

Paine en Haung (1972) verrichtten een 
analyse bij 227 patienten, die geopereerd 
waren onder verdenking van een h. n. p. 
Het bleek dat bij 70 patienten uitsluitend 
een h. n. p. aanwezig was, bij 65 patienten 
was er alleen sprake van een lumbale spcn
dylose, terwijl bij 5 van de 227 pa
tienten een spinale stenose werd aange
troffen; deze laatste werd veroorzaakt 
door degeneratieve veranderingen van de 
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Fig. 16. A. bij een normaal spinaalkanaal is er vol-
doende ruimte voor de cauda equina en de uittre
dende wortel (B ) . 

C. bij een "klaverbladkanaal"  is er minder ruimte 
voor de cauda equina en de uittredende wortel ; 
deze laatste kan bekneld raken in een nauwe 
recessus lateralis ( D ) .  ( MacNab) . 

lumbosacrale wervelkolom. Bij de overige 
87 was er een combinatie van eerder ge
noemde afwijkingen, die verantwoordelijk 
waren voor het radiculaire syndroom : 23 
maal een h. n. p. en een spondylose, 33 
maal een h.n.p. en een stenose, 14 maal 
een h.n.p., een spondylose en een stenose 
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en tenslotte bleek dat 17 maal een 
spondylose en een stenose de oorzaken 
waren voor het radiculaire syndroom. 

Een functioneel caudogram en een com
putertomogram kunnen bijdragen tot het 
diagnostiseren van een lumbale stenose. 

d. Entrapmentneuralgie. 
Entrapment van de nervus ischiadicus ; 
deze zenuw kan bekneld raken door de 
musculus piriformis, welke ontspringt 
aan de voorzijde van de tweede tot de 
vierde sacrale wervel lateraal van de 
foramina sacralia, het bekken verlaat 
door het foramen ischiadicum majus om 
tenslotte met een ronde pees mediaal van 
de trochanter major te insereren aan het 
femur. De zenuw kan bekneld raken door 
de spier bij het verlaten van het foramen 
ischiadicum majus. Het komt echter zelden 
voor; Bruyn (1980) meldt dat hij in de 
25 jaar, waarin hij zeer veel rugpa
tienten onderzocht, dit syndroom nog 
nooit is tegengekomen . 
Entrapment van de nervus ilio-inguinalis 
(Beks, 1979). 

Hier is de plaats van de entrapment 
meestal gelegen mediaan van de spina 
iliaca anterior superior. De zenuw door
boort het peesblad van de musculus trans
versus abdominus direct boven het achter
ste gedeelte van de crista iliaca en ver
loopt tussen de buikspieren verder naar 
voren, en geeft daarbij talrijke takjes 
af. De pijn straalt uit in het gebied 
van de lies. Bij langer bestaan van de 
entrapment kan er een parese optreden 
van de spieren van het onderste gedeelte 
van de buikwand. De patienten lopen soms 
in een iets voorovergebogen houding, om 



aanspanning van de buikmusculatuur te 
voorkomen. Een locale injectie met 
hydrocortison of een anaestheticum op 
het meest drukpijnlijke punt kan de 
klachten verminderen. Dit kan tevens bij
dragen tot het bevestigen van de diagnose. 

In principe dient men zoveel mogelijk 
te differentiëren tussen radiculaire en 
pseudoradiculaire klachten. Dit is niet 
altijd eenvoudig. Er zijn ziektebeelden 
waar beide voorkomen, zoals: 

e. spondylolysis-spondylolisthesis. 
Een spondylolysis - een defect in de 

wervelbogen tussen de processus articula
ris superior en inferior - kan luxerend 
werken op het ontstaan van een spondylo
listhesis. De spondylolytische vorm van 
de spondylolisthesis treedt meestal op 
20-25-jarige leeftijd op. De symptomen 
echter tengevolge van de secundair optre
dende discopathie worden vaak op latere 
leeftijd gezien, omstreeks het 40ste 
jaar. Bij de congenitale vorm van de 
spondylolisthesis, de vorm met de elonga
tio colli, een uitgerekte booghelft, is 
verschuiving reeds op jonge leeftijd 
mogelijk. De degeneratieve vorm van 
spondylolisthesis wordt vaak pseudospon
dylolisthesis genoemd. In dit geval is 
de arthrose van het intervertebrale ge
wricht de oorzaak van de instabiliteit. 
Deze pseudospondylolisthesis kan luxerend 
werken op het ontstaan van discuspatho
logie. 

Een spondylolisthesis kan ook secundair 
zijn aan een discusversmalling; als door 
discusversmalling de facetten van de 
intervertebrale gewrichten elkander 
reeds genaderd zijn en er dus een ver-
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smalling van de foramina intervertebralia 
is opgetreden, zal de spondylolisthesis 
de foramina nog verder doen vernauwen. 

Keet (1975) wijst erop hoe een spondy
lolisthesis de symptomen van een h. n.p. 
kan imiteren; bij 285 patienten, die 
werden geopereerd onder het beeld van 
een radiculair syndroom, was er bij 253 
van hen een h.n.p. aanwezig en bij 20 
patienten een spondylolisthesis. Bij de 
overige 12 patienten was er een combina
tie van een h.n.p. en/of andere oorzaken. 

f. Super Articulair facet-syndroom. 
Het Superior Articulair Facet-syndroom, 

afgekort als het S.A.F.-syndroom (Kirkaldy 
Willis en Hill, 1979, Epstein e.a., 1973) 
kan een wortelcompressie veroorzaken en 
wel door een hypertrofie van de processus 
articularis superior. Deze laatste immers 
geeft een stenose van het laterale spina
le kanaal en/of van het foramen inter
vertebrale. Er ontstaat een entrapment 
in het foramen intervertebrale, ook wel 
strangulatie van de wortel in het 
wortelkanaal genoemd (Benini, 1977). 
De wortel kan tijdens het traject door 
de canalis intervertebralis bekneld raken, 
vooral op het niveau L4-5 en L5-Sl, om
dat de recessus lateralis hier smaller 
is dan op hoger gelegen niveau 's. De 
intra-foraminale localisatie van een 
wortelcompressie (fig. 17) is vaak moei
lijk te onderkennen en is nogal eens de 
oorzaak van het niet slagen van een 
operatie; zo melden Shenkin en Hash 
(1976) dat het verzuimen van een forami
notomie in hun serie een belangrijke 
oorzaak was voor het niet slagen van de 
operatie. Bij heroperatie bleek de wortel 
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Fig. 17 . Intraforaminale wortelcompressie. 
A. door hypertrofie van de processus articularis 

superior. 
B. door een gesubluxeerd intervertebraal ge

wricht (MacNab) . 

in het foramen bekneld, gelegen tussen 
een richel aan de dorsale zijde van het 
wervellichaam en het intervertebrale 
gewricht . MacNab (1971) noemt een intra
foraminale wortelbeknelling een van de 
oorzaken van een "negative disc-explora
tion": bij 842 patienten, die wegens 
een radiculair syndroom geopereerd waren, 
was bij 68 patienten geen discusprotru
sie aanwezig, maar was de wortel door 
een andere oorzaak gecomprimeerd; 9 maal 
was er een sequester in het foramen, 12 
maal een "pediculair kinking" van de 
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wortel in het foramen, 19 maal een in
knelling door druk vanuit de gewrichtjes, 
8 maal een lumbale spinale stenose en 2 
maal was er sprake van een zeer lateraal 
gelegen discushernia in het foramen, 
terwijl er 18 maal geen enkele afwijking 
werd gevonden. Hij pleit dan ook voor 
het sonderen van de foramina tijdens de 
operatie. Vooral als de wortel niet ge
makkelijk te mobiliseren is naar mediaal, 
moet men bedacht zijn op een intrafora
minale wortelbeknelling. 

g. Arthrosis deformans : 
hypertrofische of gesubluxeerde 

intervertebrale gewrichten, richels of 
osteofyten aan de dorsale zijde van de 
wervellichamen kunnen bijdragen tot het 
ontstaan van radiculaire klachten. 

h. Door een onjuiste belasting kunnen er 
ook beelden ontstaan, waarbij de pseudo
radiculaire symptomen op de voorgrond 
staan. Dit is het geval in het stadium 
van de discopathie, bij arthrotisch
degeneratieve afwijkingen van de lumbo
sacrale wervelkolom, zoals b.v. tenge
volge van een langdurig bestaand en niet 
gecorrigeerd verschil in beenlengte, 
waardoor er een overbelasting ontstaat 
van het sacroiliacaal gewricht aan de 
laagste kant. Hier dienen ook vermeld te 
worden ontwikkelingsstoornissen, zoals 
spina bifida occulta, sacralisatie of 
lumbalisatie van de wervels met pseudo
arthrosis. Verder kan pseudoradiculaire 
pijn veroorzaakt worden door een ver
keerd belast sacroiliacaal gewricht. 
Bij onderzoek verergert de pijn bij com
pressie en rotatie van dit gewricht. 



Bij palpatie geeft de patient op de 
plaats van de pijn verergering aan. De 
pijn neemt af na een locale injectie van 
een anaestheticum. 

II. In de differentiaal diagnose dienen inflam
matoire aandoeningen betrokken te worden, 
zoals een discitis, een spondylitis, osteo
myelitis, rheumatoide artritis, ankylose
rende spondylitis (de ziekte van Bechterew). 

III. Stofwisselingsstoornissen, zoals osteopo
rose en de ziekte van Paget, kunnen even
eens pseudoradiculaire klachten geven. 

IV. Men dient tevens rekening te houden met 
traumatische aandoeningen, zoals wervel
fracturen, die pseudoradiculaire, maar soms 
ook radiculaire klachten kunen geven. 

V. Tenslotte dient men rekening te houden met 
afwijkingen, niet gelegen in de lumbosacra
le wervelkolom, doch met abdominale af
wijkingen, afwijkingen in het kleine bek
ken en retroperitoneaal gelocaliseerde 
ziekteprocessen. Deze afwijkingen kunnen 
"referred pain" veroorzaken. 

Verdere diagnostische hulpmiddelen: 

blanco r6ntgenonderzoek. 

Naast het lichamelijk onderzoek zijn blanco
r6ntgenopnamen van de lumbosacrale wervelkolom 
van belang voor het vaststellen van afwijkingen 
in dit gebied. 

De opnamen worden verricht in vier richtingen : 
voor-achterwaarts, zijwaarts en 3/4-richting. 
Bij de 3/4-opnamen kan men afwijkingen van het 
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intervertebrale gewricht en een spondylolysis 
op het spoor komen. Indien men een indruk wil 
krijgen over stabiliteit van de wervelkolom, 
kan men het röntgenonderzoek aanvullen met opna
men in flexie en extensie . Bij het beoordelen 
van de foto's wordt gelet op versmalling van de 
tussenwervelruimte, botstructuur , arthrotisch 
degeneratieve afwijkingen , osteofyten aan de 
wervellichamen - welke kunnen wijzen op een 
doorgemaakte discopathie - congenitale anoma
lieën, spondylolysis en spondylolisthesis. 

Men dient zich te realiseren, dat bovenge
noemde afwijkingen ook bij patienten gevonden 
worden, die geen klachten hebben; de afwijkin
gen hebben dan ook slechts in zoverre betekenis 
als deze overeenstemmen met het klinische beeld . 

Liquor spinalis: 
Het liquoronderzoek heeft slechts geringe 

betekenis ter diagnostisering van het radicu
laire syndroom tengevolge van een h . n .p .  

Eiwitverhoging is in de meeste gevallen aan
toonbaar, vooral in de eerste portie van het 
afgenomen vocht . Een zeer lateraal gelegen 
hernia kan zich uiten via een duidelijke eiwit
verhbging in de liquor, indien de liquor dis
taal van de obstructie is verzameld. De cel
reactie ontbreekt op een enkele uitzondering na. 

Caudografie: 
Dit onde�zoek wordt over het algemeen be

schouwd als noodzakelijk voor het vaststellen 
van een h. n.p . 

In 1971 t/m 1975 - de jaren waarin de pa
tienten uit deze studie werden gecaudografeerd -
gebruikte men als contrastmiddel het in water op
losbare en resorbeerbare methylglucamine jotha
lamaat (Conray 60). Sinds ongeveer 1976 echter 



wordt metrizamide (amipaque) gebruikt, waardoor 
duidelijker beelden worden verkregen. De opnamen 
worden vervaardigd in dezelfde richtingen als 
vermeld bij het blanco röntgenonderzoek. 

Men let op het caudogram op vorm en verloop 
van de contrastkolom en de configuratie van de 
wortelscheden. De bevindingen van het caudogram, 
met name aan welke zijde en op welk niveau de 
impressie aanwezig is, zijn zeer belangrijk als 
leiddraad voor de chirurg. 

Electro-myografie: 
Dit onderzoek is ter diagnostisering van een 

radiculair syndroom slechts van betrekkelijke 
waarde; het kan in twijfelgevallen van nut zijn, 
om te zien of er laedering is van de wortel (s). 
Tevens kan het informatie verschaffen over 
aard en localisatie van de wortellaesie. Dener
vatieverschijnselen in "kenn Muskeln" en het 
bepalen van de H-reflex, zijn o. a. technieken 
om de hoogte-diagnostiek te verfijnen. 

Discografie: 
Dit onderzoek werd aanvankelijk als een waar

devol hulpmiddel gelanceerd ter diagnostisering 
van de localisatie van een discusdegeneratie 
(Ll.ndblom, 1948 ) ,  doch raakte in de vergetelheid 
door complicaties (Hanraets, 1959 en Stauffer 
e . a. ,  1971 ) .  Deze auteurs wijzen de discografie 
af wegens het risico van een discitis of een 
discusdegeneratie na de intradiscale injectie. 
De laatste jaren heeft men echter bovengenoemde 
risico 's  kunnen ondervangen door het gebruik 
van betere contraststoffen en zeer dunne in
jectienaalden . Door de opkomst van de chemo
nucleolysis - het inspuiten van papaïnederivaten 
in de discus - is het belang van de discografie 
toegenomen. 
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Er is een indicatie tot discografie bij een 
radiculair syndroom, terwijl er een negatief 
caudogram en een licht verhoogd liquoreiwit is. 
Men kan discusafwijkingen onderkennen, zoals 
een dérangement interne of een discus, waarbij 
door de kapotte annulus fibrosus nucleusmate
riaal naar het spinale kanaal is gelekt. 

Contrast inspuiten in een normale discus is 
pijnloos, in een gedegenereerde discus geeft de 
patient onmiddellijk de hem bekende piJn aan. 
Voordeel van de discografie is, dat men het 
niveau van de gedegenereerde discus of disci 
kan vaststellen. Een nadeel is dat het onder
zoek pijnlijk is voor de patient. 

Epidurale lumbale flebografie: 
De laatste jaren wordt de transfemorale epi

durale flebografie in toenemende mate aanbevolen 
als een zeer betrouwbare methodiek voor het aan
tonen of uitsluiten van een h. n. p. (Wilmink e. a., 
1978 ) .  

Een indicatie is aanwezig indien er sprake is 
van een negatief caudogram, terwijl er een ver
denking op een laterale discusprolaps bestaat. 
Als het caudogram een dubieuze afwijking te zien 
geeft, kan men via de flebografie een aanwezige 
discusprolaps duidelijker aantonen. Tenslotte 
is flebografie geïndiceerd indien er verdenking 
is op een wortelcompressie in het foramen 
intervertebrale tengevolge van een spondylo
tische osteofytvorming. 

Meyenhorst (1979 ) verricht bij voorkeur de 
contrastinjectie in de vena sacralis lateralis 
beiderzijds, eventueel in de vena iliaca interna 
of vena lumbalis ascendens beiderzijds. Als 
contrastmiddel wordt ook hier metrizamide ge
bruikt. Een h. n. p. zal een onderbreking geven 
van de normale configuratie van de epidurale 
veneuze plexus. Meyenhorst meende aan te tonen 



dat de flebografie bij operatief geverifieerde 
positieve gevallen , leidde tot significant 
beter diagnostisch resultaat dan het lumbale 
caudogram . 

Computertomografie: 
Dit diagnostisch hulpmiddel is van betekenis 

bij het vaststellen van een lumbale stenose en 
zal waarschijnlijk in de toekomst - tengevolge 
van een technische verfijning van de C . T.-scan
ner - een grote rol gaan spelen bij de hernia
diagnostiek. 
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HOOF DST UK V. 

Ove rzicht uit de lite r atuur van de 
operatie r esultaten bij een he rnia nuclei 
pulposi lumbalis. 

Door bestudering van de literatuur werd ge
tracht een antwoord te krijgen op de volgende 
vragen: 

1. wat zijn de resultaten bij diverse operatie
methodieken ; 

2. zijn er vergelijkende onderzoekingen verricht 
van operatiemethodieken en resultaten ; 

3. welke factoren zijn van invloed op het operatie
resultaat ; 

4. welke parameters worden gehanteerd ter beoorde
ling van het operatieresultaat. 

De publicaties worden chronologisch in het 
hoofdstuk beschreven, om zo tevens een indruk te 
krijgen van de historische ontwikkeling van de 
chirurgische behandeling van de hernia nuclei 
pulposi. 

Het operatief verwijderen van een discusprolaps 
is tegenwoordig zo gewoon, dat het bijna onvoor
stelbaar is, dat pas ruim 45 jaar geleden Mixter 
en Barr in hun artikel "Rupture of the interverte
bral disc with involvement of the spinal canal" 
(1934 ) voor het eerst melding maakten van een 
operatie in verband met een discusprolaps. 

In 1961 vertelt Barr in New England voor zijn 
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collega's tijdens een lezing "Lumbar disc lesions 
in retrospect and prospect" over de omstandigheden 
van de eerste operatie; bij een patient met onbe
grepen rugklachten , riep hij , een orthopaedisch 
chirurg , Mixter , die neurochirurg was , in consult. 
Hij deed dit , omdat - zoals hij bewonderend op
merkt - "immers niemand zoveel ruggen had openge
maakt als Mixter". Dit was de eerste samenwerking 
tussen de disciplines orthopaedie en neurochirurgie 
bij een h. n. p. -operatie. 

Mixter ging over tot exploratie en verwijderde 
via een bilaterale laminectomie op twee niveau's 
transduraal een "chondroom" ,  welke de eerste sacra
le zenuw bleek te comprimeren. Dit "chondroom" 
bleek bij microscopisch onderzoek discusweefsel 
te zijn. Barr legde verband tussen de klinische 
symptomen van de patient en de operatieve bevin
dingen: een radiculair syndroom kon blijkbaar ver
oorzaakt worden door een h. n.p. Waarschijnlijk 
omdat men gewend was via een bilaterale laminec
tomie te opereren , zoals bij tumoren , continueerde 
men een dergelijke benaderingswijze ook bij een 
h. n. p.: na een bilaterale laminectomie op twee of 
meerdere niveau's werd de duraalzak aan de achter
zijde geopend , de wortels gescheiden , vervolgens 
werd de duraalzak aan de voorzijde geïncideerd en 
tenslotte werd het uitpuilende stuk discusweefsel 
verwijderd. Zonodig kon men - na de dura geopend 
te hebben - de resten van het visceuze lipiodol , 
dat gebruikt was in verband met caudografie , ver
wijderen. 

Lenshoek beschrijft in 1937 als eerste in 
Nederland drie gevallen , waarbij hij "een goed
aardig extraduraal ruggemergsgezwel " verwijderde. 
Hij deed dit via een bilaterale laminectomie op 
twee tot drie niveau's. Volgens hem moet zo'n ge
zwel waarschijnlijk opgevat worden als een hernia 
van de tussenwervelschijf. Hij wil de aandacht op 
deze afwijking vestigen , omdat er toch ook in ons 

81 



land waarschijnlijk meer dergelijke hernia's moe
ten voorkomen ! 

Barr en Mixter (1941) melden de resultaten van 
de eerste 40 patienten, die door hen werden ge
opereerd: 29 waren klachtenvrij. Van deze 29 kon
den slechts 8 hun vroegere werkzaamheden hervatten; 
reden hiervan wordt niet duidelijk vermeld. 

Shinners en Hamby (1944) verrichtten een onder
zoek bij 140 patienten, die door hen in de jaren 
1937 - 1943 werden geopereerd. Deze auteurs delen 
mede, dat ze in de loop der j aren via een nauwere 
toegangsweg de hernia verwijderden: in de jaren 
1937 - 1939 via een bilaterale laminectomie, later , 
in de jaren 1939 - 1940 gingen beide operateurs 
over tot unilaterale laminectomie en tenslotte, na 
1940, verrichtte men herniotomie via een inter
laminaire benaderingswijze. 

Ook Friberg en Hirsch (1946) opereerden - zoals 
gebruikelijk in de beginperiode van de hernia
chirurgie - via een bilaterale laminectomie. Aan
vankelijk excideerden ze de hernia via een bila
terale laminectomie op twee niveau ' s, doch later, 
in 1940, ging men "naar mate men meer ervaring 
kreeg" tot minder ruime botexcisie over, zoals uni
laterale laminectomie, gecombineerd met de ver
wijdering van de processus spinosus. Tenslotte 
verrichtte men nog slechts laminotomie. Van de 44 
patienten die op bovengenoemde verschillende wij
ze werden geopereerd, werd bij 37 een discuspro
laps gevonden. Hiervan konden 95, 4% hun werk her
vatten, terwijl 83, 8% na 5 jaar vrij van radicu
laire klachten was. 

In een publicatie van Raaf (1959) zijn de ope
ratieresultaten beschreven van 905 patienten, die 
door hem in de loop van 20 jaar werden geopereerd . 
Van deze patienten was het voor 86 patienten de 
tweede operatie . Slechts bij de eerste patienten 
uit zijn serie werd bilaterale laminectomie ver-
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richt. Raaf ging geleidelijk aan over tot minder 
botexcisie en trachtte zo min mogelijk van de la
minae weg te nemen, zodat hij bij de laatste pa
tienten uit zijn serie nog slechts bilaminotomie 
verrichtte. Hij liet de intervertebrale gewrichten 
zo mogelijk intact. Slechts bij zeer lateraal ge
legen hernia 's  was het volgens hem noodzakelijk 
om facetectomie te verrichten; hieronder verstond 
hij het verwijderen van het meest mediale gedeelte 
van het facet van de processus articularis superior. 
Hij wees op het belang van het intact laten van de 
intervertebrale gewrichten , om de stabiliteit van 
de wervelkolom te behouden. Zijn patienten werden 
geopereerd onder het beeld van een radiculair syn
droom, bij 5% bleek geen prolaps aanwezig, doch 
wortelbeknelling door andere oorzaken. 767 Van de 
905 patienten kwamen voor het onderzoek in aan
merking; 43% had een zeer goed resultaat, 37% een 
goed resultaat, 14% redelijk en 6% had een slecht 
resultaat. 12 Patienten (1, 6%) hadden een recidief, 
terwijl 15 patienten (1 , 9%) een nieuwe hernia op 
een ander niveau kregen. 

Hanraets breekt in zijn proefschrift "The weak 
back" (1959) een lans voor de bilaterale laminec
tomie. Alleen indien nodig moet deze uitgebreid 
worden met een dubbelzijdige foraminotomie. Hij 
meldt dat in de Ursula Kliniek te Wassenaar meer 
dan 2000 patienten op een dergelijke wijze zijn ge
opereerd , met goede resultaten. Volgens hem zijn 
de resultaten bevredigend in 80 tot 90%. Volgens 
hem ligt dit percentage hoger dan wanneer men 
opereert via een laminotomie, waarbij slechts in 
60 tot 70% een bevredigend resultaat te zien is. 
Als voordelen van de bilaterale laminectomie noemt 
hij een goed zicht op de wortels, omdat men op 
twee niveau ' s  kan inspecteren, goede mogelijkheden 
tot inspectie ook van het laterale gedeelte van de 
discus, het feit dat er minder gemanipuleerd hoeft 
te worden met de wortels en tenslotte meer moge-
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lijkheden om een radicale curettage van de dekpla
ten te verrichten. Bovendien is volgens deze 
auteur na een bilaterale laminectomie het gemakke
lijker om foraminotomie te verrichten. Het feit, 
dat er door het weghalen van een boog meer rug
klachten zouden ontstaan, wordt door hem als on
juist geponeerd. Hij meent dat de wervelbogen geen 
steunende functie hebben, doch alleen dienen om de 
dorsale zijde van de cauda en de wortels te be
schermen. 

Door Gurdjian e.a. (1961) werd een studie ver
richt bij 1176 patienten, van wie 915 reageerden 
op het vragenformulier en voor nader onderzoek in 
aanmerking kwamen. De patienten werden geopereerd 
via een ruime laminotomie van twee aangrenzende 
booghelften. Zonodig gingen de auteurs over tot 
een unilaterale laminectomie; dit om de inspectie 
te vergemakkelijken, hetgeen vooral van belang was 
bij een verdenking op een okselstandige hernia en 
dislocatie van geruptureerd discusmateriaal. Lag 
de wortel bekneld in het wortelkanaal, dan werd 
mediale facetectomie verricht. De patienten uit 
deze serie vertoonden klinisch het beeld van een 
radiculair syndroom. De follow-up periode bedroeg 
4 tot 14 jaar. Patienten die bij de operatie geen 
h. n . p. bleken te hebben, of bij wie een andere 
oorzaak dan een h.n. p. voor het radiculaire syn
droom verantwoordelijk was, waren ook in deze serie 
opgenomen . 

Van de 915 patienten werd bij 772 géén en bij 
143 wél spondylodese verricht. Van de 772 patienten 
was bij 19, 9% het resultaat "uitstekend", bij 
53, 6% "goed", bij 19, 7% "matig" en bij 6, 7% 
"slecht". Onder "uitstekend" werd verstaan: geen 
pijn, normaal leven. Onder "goed": soms lichte 
rugpijn, maar normale dagelijkse activiteiten kun
nen verricht worden. Onder "matig": intermitteren
de lage rugpijn, die dagelijkse activiteiten be
perken. En tenslotte onder "slecht": geen ver-
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betering of verslechtering. 

Uit een artikel van Brown en Pont (1963) blijkt 
dat ook zij voorstander zijn van een ruime opera
tieve benaderingswijze. Ze breiden de laminotomie 
tijdens de operatie al snel uit tot een laminecto
mie; dit wordt gedaan om te kunnen beoordelen of 
men het juiste niveau bereikt heeft. Tevens kan 
men zo de wortel ruim benaderen, zodat hier niet 
te veel aan gemanipuleerd behoeft te worden. De 
auteurs pleiten voor het zoveel mogelijk sparen van 
de intervertebrale gewrichten, terwijl zij tevens 
wijzen op het belang van een goede curettage; ook 
het meest laterale gedeelte van de discus moet uit
geruimd worden, omdat van hieruit vaak recidieven 
zouden ontstaan. Ze beschrijven een na-onderzoek 
bij 570 patienten, die in de jaren 1950 - 1959 wer
den geopereerd. In hun materiaal komen patienten 
voor, die voor de tweede maal werden geopereerd. 
Bij 90 patienten werd spondylodese verricht. 

De resultaten worden ingedeeld in de gebrui
kelijke vier categorieën: "uitstekend", "goed", 
"redelijk" en "slecht" . Deze parameters worden bij 
twee groepen patienten apart bekeken en wel bij de 
groep, die verzekerd was, de "compensation"-groep, 
en bij hen die niet verzekerd waren, de "non
compensation"-groep. Bij de "compensation"-groep 
zijn de percentages in bovengenoemde categorieën 
als volgt: 16,1% "uitstekend", 36, 9% "goed", 33, 2% 
"redelijk" en 13, 8% "slecht". Bij de "non-compensa
tion"-groep liggen de percentages in bovengenoem
de categorieën: 42, 1%, 35, 9%, 15, 4% en 6, 6%. 

We krijgen door deze getallen slechts een glo
bale indruk van de resultaten in het algemeen; wel 
wordt duidelijk dat de wijze van verzekerd ziJn 
een belangrijke variabele is bij het meten van het 
operatieresultaat. 

Nadat men ongeveer 15 jaar de laminectomie als 
een gebruikelijke operatietechniek had geaccepteerd, 
kwam men tot de bevinding dat na een dergelijke 
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operatie de lage rugklachten verergerden. Zo melden 
Connolly en Newman (1971), dat tussen 1942 en 1949 
elf series van totaal 3053 rugoperaties in verband 
met een discusprolaps verricht werden, waarvan 
1458 patienten leden aan chronische postoperatieve 
rugpijn (47, 8%). 

In de vijftiger jaren komt dan ook de discussie 
op gang over de juiste wijze van opereren: moet men 
via een nauwe, of via een ruime toegangsweg opere
ren? En kan men postoperatieve rugklachten na een 
laminectomie ondervangen door het verrichten van 
een spondylodese? Zo ja, moet men dan spondylodese 
verrichten in dezelfde sessie of later alleen als 
de patient inderdaad postoperatieve rugklachten 
blijkt te hebben? 

Barr stelde reeds in 1951 dat het opheffen van 
het radiculaire syndroom onafhankelijk is van de 
operatietechniek, doch dat het blijven bestaan van 
postoperatieve rugklachten wel samenhangt met de 
wijze van opereren; na bilaterale laminectomie 
treden volgens hem meer postoperatieve rugklachten 
op, dan na laminotomie . Volgens deze auteur zullen 
de meningen wel controversieel blijven betreffende 
het wel of niet verrichten van spondylodese na 
bilaterale laminectomie . Barr zelf pleit voor het 
verrichten van spondylodese na bilaterale laminec
tomie en wel naar aanleiding van een onderzoek 
(Barr e. a. 1967) in een serie van 380 patienten, 
die geopereerd werden tussen 1947 en 1956 via een 
bilaterale laminectomie. 78% Van de patienten, bij 
wie spondylodese was verricht, had geen postopera
tieve rugklachten meer, terwijl slechts 70% van de 
patienten, bij wie geen spondylodese was verricht, 
klachtenvrij was. 

De in 1952 door de American Orthopedie Associa
tion opgerichte researchcommissie, ingesteld om 
het verschil te onderzoeken tussen de resultaten 
van bilaterale laminectomie, waarbij wél of géén 
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spondylodese was verricht, kwam tot de conclusie 
dat bij operaties, verricht tussen 1941 en 1946, 
waar wél spondylodese was verricht, bij 45, 7% van 
de gevallen rugklachten bleven bestaan, en waar 
géén spondylodese was verricht 54, 3% van de pa
tienten rugklachten had. Dit verschil van 8, 6% 
pleitte volgens deze commissie voor het verrichten 
van spondylodese. 

Van Duren (1960) verricht spondylodese na bila
terale laminectomie alleen op een bepaalde indica
tie; hij komt hiertoe naar aanleiding van een 
onderzoek, dat hij in zijn proefschrift beschrijft: 
hij deelt hierin de resultaten mede van 293 bila
terale laminectomieën, verricht in de jaren 1951 
tot 1959. Deze laminectomieën werden verricht bij 
patienten met een radiculair syndroom. Van de pa
tienten waarbij slechts een discuprolaps verwijderd 
behoefde te worden (159), bleek 80% zeer goed her
steld, terwijl bij de overige 134, waar discus
richels en foramenvernauwing (mede)verantwoordelijk 
voor de worteldruk waren, dit percentage 50 be
droeg. In de laatste groep was er dus sprake van 
een onbevredigend resultaat . Het bleek dat in deze 
groep veel patienten voorkwamen met een lange voor
geschiedenis van rugklachten. Het was dan ook voor
al bij deze groep patienten, dat hij stelt, dat 
verzuimd was spondylodese te verrichten. Naar aan
leiding van deze bevindingen werden dan ook hierna 
bij patienten met een radiculair syndroom en reeds 
lang bestaande rugklachten na bilaterale laminecto
mie verstijvingen verricht. 

In het kader van deze studie moet worden opge
merkt, dat de patienten van groep A, beschreven in 
het onderzoek, door hem werden geopereerd. Sinds 
1959 heeft hij steeds dezelfde operatiemethodiek 
toegepast: bilaterale laminectomie, veelal gecom
bineerd met laminotomie van een aangrenzende boog, 
enkel- of dubbelzijdig en foraminotomie. In de 
loop der jaren is door hem steeds minder spondylo-
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dese verricht . De redenen zijn psyche-sociaal van 
aard. De patienten zijn minder gemotiveerd tot een 
lange immobilisatie, met name 12 weken in een gips
corset, tevens is werkhervatting minder noodzake
lijk door de goede sociale voorzieningen. 

Omdat in de loop der tijd steeds minder bila
terale laminectomie werd verricht, zien we dat ook 
de discussie over het wél of niet verrichten van 
een lumbosacrale spondylodese na bilaterale laminec
tomie op de achtergrond raakt. 

Hirsch (1965) ,  geeft een overzicht van de stand 
van zaken na 20 jaar opereren ; hij stelt dat na 
het aanvankelijke enthousiasme over het feit dat 
men in staat was een h.n.p. operatief te verwij
deren, men ook meer geconfronteerd werd met de ne
gatieve kanten. Zo blijkt b. v. dat men nog onvol
doende in staat is tot het scherp stellen van de 
indicatie tot operatie. Zelfs bij een positief 
caudogram, vervaardigd met Pantopaque, blijkt bij 
10% van de operaties geen hernia aanwezig. Zijn 
bij positieve bevindingen de resultaten in 96% van 
de gevallen bevredigend, dit is slechts in 70% het 
geval wanneer de bevindingen durante operatione 
negatief zijn. Het begrip "bevredigend" is een 
rekbaar begrip , zoals blijkt uit de opmerking, die 
Hirsch even later maakt in zijn artikel, met name 
dat slechts 15% van de patienten ook op den duur 
volledig klachtenvrij blijft. De overigen houden 
intermitterend recidiverende rugpijn, wisselend 
van intensiteit. 3 à 4% Krijgt een recidief. 

Slepian (1966) tracht als een der eersten de 
resultaten van twee operatietechnieken te vergelij
ken . Hij doet dit aan de hand van een groep patien
ten, 925, die geopereerd werden via een laminecto
mie, en een groep patienten, 267, welke door hem 
werden geopereerd via een laminotomie. De eerste 
groep bevat de 570 patienten, die geopereerd wer
den door Brown, zoals reeds eerder vermeld is. 
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Slepian opereert via een laminotomie, eenzijdig, 
meestentijds op twee niveau's. Hij verwijdert on
geveer 1 cm . van een booghelft. Volgens hem is het 
mogelijk zo goed te kunnen inspecteren en de wortel 
te mobiliseren. De beide groepen blijken echter 
qua samenstelling te verschillen, zodat een verge
lijking van de resultaten van beide operatiemetho
dieken niet goed mogelijk is. Slepian evalueert de 
resultaten van de patienten, die door hemzelf wer
den geopereerd. Hij beschrijft zijn bevindingen in 
twee groepen patienten, 157 patienten , de "non
compensation"-groep, en 110 patienten, de "compensa
tion"-groep. De resultaten in beide groepen waren 
als volgt: in de eerste groep was 85% "uitstekend" 
hersteld, 13% "goed", 0% "onveranderd" en 2% 
"slecht". In de "compensation"-groep waren de per
centages : 56% "uitstekend", 28% "goed", 8, 4% "on
veranderd" en tenslotte 7, 6% "slecht". 

Ook hij vindt, evenals Raaf (1959), Gurdjian 
e . a. (1961) en Brown en Pont (1963) , dat de resulta
ten bij "compensation"-patienten slechter zijn dan 
bij "non-compensation"-patienten. Behalve het wel 
of niet verzekerd zijn, onderzocht Slepian nog 
andere variabelen, die invloed hadden op het opera
tieresultaat: zo vindt hij geen relatie tussen een 
slecht operatieresultaat en de leeftijd van de 
patient ten tijde van de operatie. Volgens deze 
auteur is er echter wel een correlatie tussen een 
slecht resultaat en operatiebevindingen, en wel in 
die zin, dat bij onduidelijke protrusie de resulta
ten slechter zijn dan bij een gesequestreerde dis
cusprolaps. De schrijver stelt in deze publicatie 
tevens het probleem van het exploreren ter discus
sie : moet men, wanneer men op niveau L4-5 een dis
cusprolaps vindt, overeenkomstig het klinische 
beeld en het myelogram toch ook exploreren op niveau 
L5-Sl. Volgens Slepian moet men steeds op twee 
niveau's exploreren . 

Een vergelijkend onderzoek werd tevens verricht 
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door Hamblen en Yotis (1969), en wel bij 189 pa
tienten, die geopereerd werden via een unilaterale 
laminectomie en verwijdering van de processus spi
nosus, en 118 patienten, die interlaminair werden 
geopereerd. Van de eerste groep had 77, 5% een goed 
resultaat, van de laatste groep 83%. 57% Van de 
patienten, die via een ruime toegangsweg waren ge
opereerd, kon het zware werk hervatten, terwijl dit 
het geval was bij 66% van de patienten, die inter
laminair waren geopereerd. Het reeds lang bestaan 
van preoperatieve rugklachten bleek geen invloed 
te hebben op het resultaat. 

Op dit onderzoek wordt echter critiek geleverd 
door Eyre-Brook ( 1969), die meldt dat er in beide 
groepen te veel verschil is in variabelen, om de 
operatietechniek zuiver te kunnen beoordelen. 

Harris (1970) reserveert de bilaterale laminec
tomie voor bepaalde gevallen. In principe is hij 
een voorstander van laminotomie als operatieve be
naderingswijze. Hij excideert slechts een gedeelte 
van de onderrand van de lamina. Aan de hand van 
vijf gevallen laat hij zien, dat een discusprotrusie 
bij een vernauwd lumbaalkanaal relatief snel 
klachten kan geven. Slechts in dergelijke gevallen 
adviseert hij bilaterale laminectomie. 

Jackson (1971) vergeleek de operatieresultaten 
van bilaterale laminectomie en de interlaminaire 
benaderingswijze bij twee groepen : de  eerste groep 
die via bilaterale laminectomie werd geopereerd 
bestond uit 130 patienten van Jackson, en 616 pa
tienten van Burns en Young (1951), terwijl de 
tweede groep, die via de interlaminaire benaderings
wijze werd geopereerd, bestond uit 327 patienten 
van Spurling en Grantham (1949) en 500 patienten 
van O ' Connell (1951). Als parameters ter beoorde
ling van het operatieresultaat gebruikte Jackson 
het subjectieve welbevinden, de werkhervatting, de 
radiculaire klachten, postoperatieve rugpijn en 
het percentage recidieven. "The total subjective 
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cure" bleek in de eerste groep 56, respectievelijk 
46%, in de tweede groep 40, respectievelijk 60%. 
De werkhervatting varieerde van 82% in de serie van 
Jackson, tot 92% in de serie van 0 ' Connell. Dit 
bleek echter meer samen te hangen met de zwaarte 
van het beroep dan met de operatietechniek. Vrij 
van radiculaire klachten bleek 83%, respectievelijk 
71% van de patienten, die via bilaterale laminec
tornie waren geopereerd, en 46, respectievelijk 
77, 6% van de patienten, die interlarninair waren ge
opereerd. Het percentage 46, gevonden door Spurling 
en Grantharn, ligt volgens Jackson te laag, omdat 
deze categorie bestond uit patienten, die niet al
leen geen radiculaire klachten meer hadden, maar 
ook geen rugklachten meer. De percentages "failures" 
d . w.z. patienten bij wie de radiculaire klachten 
waren blijven bestaan, bedroegen in de eerste groep 
5, 7 respectievelijk 7%, en in de tweede groep 8, 3 
en 0, 7%. 

Postoperatieve rugklachten werden niet vermeld 
door Burns en Young omdat, volgens deze operateurs, 
een ruime laminectornie geen postoperatieve rug
klachten geeft. Jackson vond in zijn eigen mate
riaal 47% patienten met postoperatieve rugklachten. 
Bij de interlaminair geopereerde patienten werd 
door Spurling en Grantharn, en 0 ' Connell respectie
velijk 40 en 60% lage rugklachten gevonden. 

Jackson concludeert, dat er geen verschil is 
in het voorkomen van postoperatieve rugklachten 
tussen beide groepen. Er bleek wel een correlatie 
tussen rugklachten en de leeftijd ten tijde van de 
operatie, de duur van de preoperatieve symptomen 
en de follow-up periode. De indruk bestaat, aldus 
Jackson, dat de postoperatieve rugklachten meer 
een gevolg zijn van een voortschrijdend degenera
tief proces van de lumbosacrale wervelkolom, dan 
van operatietechniek. 

Een nieuwe discusprolaps op hetzelfde of een 
ander niveau kwam bij de groep die geopereerd was 
via bilaterale laminectomie voor in 5, 7 respectie-
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velijk 3%; bij de groep, geopereerd via de inter
laminaire methodiek, in 5, 5, respectievelijk 2, 3% . 
In beide groepen kwam ongeveer twee maal zo vaak 
een nieuwe discusprolaps voor op het oorspronke
lijke niveau, dan op een ander niveau; als ver
klaring geeft de auteur, dat op het moment van 
operatie de discus nog niet volledig is gedegene
reerd en dus niet volledig kan worden uitgeruimd. 
Hij poneert, dat bij ruime laminectomie ondanks de 
betere inspectiemogelijkheden, er niet minder kans 
is op een recidief . 

Connolly en Newman (1971) hebben - terecht -
critiek op het onderzoek van Jackson en diens con
clusies, omdat : 
1 .  Burns en Young niet de percentages postoperatie

ve rugpijn opgeven (zoals Jackson overigens 
zelf in zijn publicatie meldt); 

2 .  omdat bij de 500 gevallen van O'Connell er 130 
patienten zijn, die via een bilaterale laminec
tomie zijn geopereerd, zodat er nog slechts 370 
patienten resten, die inderdaaa interlaminair 
werden geopereerd (74%). De resultaten uit deze 
serie worden niet gerelateerd aan het type 
operatie; 

3 .  omdat in het materiaal van Jackson patienten 
zijn (5, 7%), die gereëxploreerd moesten worden 
in verband met een recidief van een radiculair 
syndroom, en 15% met ernstige postoperatieve 
rugpijn, terwijl in de serie van 0'Connell (74% 
interlaminaire operaties) bij slechts 2, 3% van 
de patienten reëxploratie nodig was in verband 
met een radiculair syndroom en slechts 2, 5% 
ernstige rugklachten had. 

Connolly en Newman vinden om bovenstaande redenen 
vergelijking niet goed mogelijk tussen de groepen 
van Jackson, Burns en Young enerzijds en de groep 
van Spurling, Grantham en 0 ' Connell anderzijds . 

Connolly zelf pleit voor interlaminaire bena
dering en noemt de volgende argumenten: minder 
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bloeding , de dura blijft dorsaal beter bedekt en 
tenslotte het feit , dat de interlaminaire osteo
tomie altijd nog uitgebreid kan worden. Dit laat
ste kan b. v. nodig zijn bij een zeer lateraal ge
legen discusprolaps of sequester. 

Ook door Dunkerley (1971) werd een vergelijkend 
onderzoek gepubliceerd en wel bij twee groepen pa
tienten , waarvan de ene groep geopereerd was via 
unilaterale laminectomie waarbij tevens de proces
sus spinosus werd verwijderd , terwijl de andere 
groep geopereerd was via fenestratie: een zeer 
klein deel van twee aangrenzende booghelften werd 
verwijderd. Werd bij deze laatste methodiek de 
discusprolaps op het te verwachten niveau aange
troffen , dan werd niet verder geëxploreerd. De 
eerste groep bestond uit 34, de tweede groep uit 
27 patienten. De follow-up periode bedroeg 1 tot 5 
jaar. De patienten werden geopereerd onder het 
beeld van een radiculair syndroom , er was 1 patient 
bij die voor de tweede maal werd geopereerd (in de 
laminectomiegroep) . Er waren 5 negatieve explora
ties , waarvan 4 in de "laminectomie-groep" en 1 in 
de "fenestratie-groep". 

Dunkerley beoordeelt de operatieresultaten aan 
de hand van subjectieve verbetering , het optreden 
van een recidief van het radiculaire syndroom en 
het aantal "failures". "Verbeterd" waren 28 van 
de 34 patienten , die via een laminectomie waren 
geopereerd , en 23 van de 27 patienten , die via fe
nestratie waren geopereerd. Recidieven van het 
radiculaire syndroom traden op bij 2 ,  respectieve
lijk 1 patient (en) van beide groepen. In de "lami
nectomie-groep" konden 3 patienten en in de "fe
nestratie-groep" 2 patienten als "failures" worden 
beschouwd , dat wil zeggen : patienten met blijvende 
ernstige klachten .  Of bij deze patienten ook re
exploratie nodig was , werd niet vermeld. Dunkerley 
vond geen verschil tussen de resultaten van de 
beide operatiemethodieken. De groepen zijn wel 
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vergelijkbaar, doch het getallenmateriaal is klein. 

Evenals Dunkerley, verrichtten Keyl en anderen 
(1974) een onderzoek naar de operatieresultaten na 
unilaterale laminectomie en fenestratie. De totale 
groep bestond uit 933 patienten, waarvan 76 her
operaties waren. De patienten werden in de jaren 
1954 tot 1972 geopereerd in verband met een radi
culair syndroom . De auteurs geven niet het aántal 
patienten op, dat via één van bovengenoemde metho
dieken werd geopereerd, doch melden wél de percenta
ges van de postoperatieve symptomen, zoals deze 
voorkwamen in beide groepen. Het operatieresultaat 
werd getoetst aan de hand van het opgeheven zijn 
van het radiculaire syndroom en de invloed op de 
lage rugklachten . Lage rugklachten noemt deze 
auteur: het "vertebrale syndroom" . Het bleek dat 
het radiculaire syndroom bij beide operatiemetho
dieken gelijk was opgeheven, in casu 90%, doch dat 
er wel verschil was betreffende het nog voorkomen 
van het "vertebrale syndroom"; met name was bij de 
"unilaterale laminectomie-groep" slechts 35% vrij 
van rugklachten, en bij de "fenestratie-groep" 54% . 
De auteurs stellen dat de postoperatieve lage rug
klachten, niet alleen correleren met de operatie
methodiek, doch ook met de leeftijd van de patient 
en de mate van degeneratie van de wervelkolom . In 
deze zin is hij het eens met Jackson (1971), die 
immers - zoals we reeds zagen - tot een gelijklui
dende uitspraak kwam . Als verklaring voor het hoge 
percentage lage rugklachten na ruime botexcisie 
geven de onderzoekers het feit, dat de operatieduur 
langer is, het operatiegebied groter en dat er meer 
kans is op bloedingen en postoperatieve verklevin
gen . Om deze redenen prefereren zij een fenestratie 
boven een unilaterale laminectomie . Doch volgens 
hen is een fenestratie slechts dan geoorloofd, wan
neer preoperatief een "trefzekere" diagnose gesteld 
is; men name moet men op de hoogte zijn van de 
juiste local isatie van de discusprolaps . De auteurs 
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melden niet het aantal recidieven, dat bij beide 
groepen gevonden werd. Wél werd door de onderzoe
kers getracht een verband te leggen tussen het 
ontstaan van recidieven en de wijze van curetteren: 
men moet varen tussen Scylla en Charibdys: bij een 
te geringe curettage is er kans op een recidief, 
doordat opnieuw gesequestreerd discusweefsel een 
zenuw kan comprimeren . Bij een te radicale curet
tage echter is er kans op een te grote toename van 
de versmalling van de intervertebrale ruimte, waar
door subluxatie en arthrose van de intervertebrale 
gewrichten kan ontstaan. Dit laatste kan lage rug
klachten veroorzaken. 

De auteur zelf kiest voor de gulden middenweg: 
het curetteren van losse, gesequestreerde stukken 
discusweefsel. Zij melden bij een dergelijke curet
tage, verricht bij 857 patienten, die voor de 
eerste maal werden geopereerd, 2, 6% recidieven. 
Hieronder verstaan zij een nieuwe discusprolaps op 
hetzelfde niveau als waarop tijdens de operatie de 
discusprolaps gevonden werd . Volgens hen ligt dit 
percentage ongeveer gelijk, zoals opgegeven wordt 
in de literatuur na radicale curettage . 

In een artikel van Lecuire e.a. (1973 ) worden 
de resultaten geëvalueerd van 490 h . n.p.-operaties 
bij 482 patienten. In deze serie waren ook pa
tienten opgenomen, die voor een tweede maal werden 
geopereerd. Zij verrichtten dit onderzoek met be
hulp van een vragenlijst, die via een computer 
werd bewerkt. Er werd 338 maal interlaminair ge
opereerd, 144 maal via een laminectomie. In dit 
onderzoek komen zij tot de conclusie dat de opera
tieve toegangsweg geen invloed heeft op het opera
tieresultaat. Ook factoren als geslacht, het wel 
of niet aanwezig zijn van lichte uitvalsverschijn
selen, de localisatie van de hernia, bleken geen 
invloed te hebben op het operatieresultaat. Daar
entegen beïnvloedden het niet aanwezig ziJn van 
een trauma in de anamnese, een bestaan van de pre-
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operatieve klachten korter dan 1 jaar, een Lasègue 
geringer dan 25 graden en een geringe lumbosacrale 
arthrose, het operatieresultaat ten gunste. Deze 
factoren waren significant. 

Behalve bovengenoemde vergelijkende onderzoekin
gen, is zeker vermeldenswaard dat er inmiddels in 
1972 een uitgebreide studie verschenen was van 
Spangfort over de operatieresultaten bij 2504 
h.n.p.-operaties. Deze werden verricht in de jaren 
1951 tot 1966. Het was een joint-studie, bewerkt 
met een computeranalyse, zoals de laatste jaren 
steeds meer in zwang komt. De patienten werden ge
opereerd aan de hand van het klinische beeld en de 
bevindingen van het caudogram. Ook patienten met 
negatieve operatieve bevindingen zijn in de serie 
opgenomen. Tevens waren in dit onderzoek patienten 
betrokken, die reeds eerder waren geopereerd. 

Spangfort meldt dat de standaard operatietech
niek bij deze patienten weliswaar de unilaterale 
laminotomie was, doch dat de osteotomie zonodig 
uitgebreid werd tot een laminectomie en min of meer 
uitgebreide facetectomie. Was bilaterale explora
tie nodig, dan werd ook aan de andere zijde lamino
tomie verricht. De processus spinosus werd dan in
tact gelaten. De operaties werden verricht door 
39 orthopaedisch chirurgen. Hierdoor is het niet 
mogelijk te spreken van een standaard operatie
techniek. Het is dan ook niet juist aan de hand 
van dit materiaal de resultaten te relateren aan 
één operatietechniek. Het is echter wel interessant 
om de resultaten in het algemeen van een h.n.p.
operatie in deze grote serie te vermelden : de ra
diculaire pijn werd volledig opgeheven bij 76, 9% 
en partieel bij 17, 6% van de patienten. Bij 5% 
bleef de pijn onveranderd, terwijl bij een half 
procent van de patienten deze pijn verergerde. Lage 
rugklachten bleken na één jaar te bestaan bij 31,5% 
van de patienten. Met het stijgen van de leeftijd 
namen de lage rugklachten toe, doch na het 55ste 
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jaar trad er een daling op in de correlatie lage 
rugklachten en leeftijd. Van de patienten, bij wie 
het radiculaire syndroom volledig was opgeheven, 
hield nog 21% lage rugklachten. Van de patienten 
met "nog vage radiculaire" klachten hield 59% rug
klachten , terwijl 80% van de patienten, die radi
culaire klachten hielden, ook nog lage rugklachten 
had. 

Tevens komt uit dit onderzoek naar voren, dat 
de resultaten beter zijn, wanneer de "herniatie" 
duidelijker is. Onder "herniatie" verstaat Spang
fort een breuk in de annulus fibrosus, waardoor 
het nucleusmateriaal in het spinale kanaal 
treedt. Indien er slechts een uitpuiling is van de 
discus naar dorsaal, zijn de resultaten minder 
gunstig. 

Ook Naylor (1974) is een voorstander van ruime 
exploratie. Hij stelt dat hoewel men via een inter
laminaire methodiek moet trachten de hernia te ver
wijderen, men toch in twijfelgevallen snel moet 
overgaan tot ruimere botexcisie. Zijn resultaten 
worden vermeld in een artikel van 1974; bij 204 
patienten die door hem in de jaren 1945 tot 1961 
waren geopereerd, werd in 82% van de gevallen uni
lateraal, via laminotomie of laminectomie, geope
reerd. In 30% van de gevallen werd niet alleen een 
laminectomie gedaan, doch ook de processus spinosus 
verwijderd. In 12% van de gevallen werd fenestratie 
verricht. Er werd in 6% bilaterale laminectomie 
verricht. Dit geschiedde twee maal in verband met 
een tumor, één maal in verband met een mediaange
legen prolaps, één maal in verband met bilaterale 
klachten en één maal in verband met inspectie, om
dat er bij een nauw spinaalkanaal geen prolaps kon 
worden opgespoord. 

De resultaten over de totale groep waren als 
volgt : 38% "uitstekend", 41% "goed", 18% "matig" 
en 3% "slecht". 5% Van de patienten moest opnieuw 
geopereerd worden, waarvan 4% op hetzelfde niveau 
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als de eerste operatie. 17% Had ten tijde van het 
onderzoek rugklachten. Volgens Naylor is er geen 
relatie tussen de mate van botexcisie en het voor
komen van postoperatieve rugklachten. Er is volgens 
hem veeleer een samenhang met de arthrose, die pre
operatief reeds aanwezig is en na de operatie pro
gredieert. Hij adviseert dan ook bij patienten, 
die preoperatief degeneratieverschijnselen vertonen 
van de lumbosacrale wervelkolom, zo min mogelijk, 
botexcisie te verrichten. In zijn onderzoek komt 
geen samenhang naar voren tussen operatietechniek 
en werkhervatting, doch wel tussen mate van dege
neratie van de lumbale wervelkolom en het hervat
ten van werk. Volgens Naylor kan de veranderde 
structuur van de wervelkolom na een discusoperatie 
predisponeren tot een hernia op een hoger niveau. 
De auteur bestrijdt de mening - door Armstrong in 
een publicatie in 1951 vermeld - dat na curettage 
de discusholte zich zou vullen met fibreus weefsel, 
waardoor er een fibreuze ankylose zou ontstaan. Hij 
adstrueert dit aan de hand van 11 heroperaties, die 
hij 2 tot 14 jaar na een eerste h. n.p. -operatie 
verrichtte, en waarbij hij dit niet kon aantonen. 

In hetzelfde jaar verschijnt er een publicatie 
van Karaharju en medewerkers (1974), welke de ope
ratieresultaten weergeeft bij 725 patienten, die 
meestentijds werden geopereerd via een laminotomie, 
zelden via laminectomie of facetectomie . De duur 
van de follow-up blijkt een variabele, waarmee reke
ning moet worden gehouden bij het beoordelen van 
het operatieresultaat, want 2 tot 5 maanden na de 
operatie blijken in dit onderzoek de resultaten 
beter dan 5 tot 10 jaar na de operatie. Op korte 
termijn na de operatie is er volgens deze auteurs 
nog het gunstige effect van het opheffen van het 
radiculaire syndroom. Doch op den duur ebt dit 
effect af, doordat de degeneratie van de lumbosa
crale wervelkolom zich voortzet. 2 Tot 5 maanden 
na de operatie was bij 20% van de patienten het 
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resultaat "uitstekend", bij 56% "goed tot bevredig
end" en bij 24% "slecht". Zij melden dat 38% van 
hun patienten, 5 tot 10 jaar na de operatie, géén 
radiculaire klachten had, 30% in zeer geringe mate , 
35% had nog of opnieuw duidelijk radiculaire sympto
men en 7% was tengevolge van deze radiculaire 
klachten niet in staat tot werken. 25% Van de pa
tienten had geen rugklachten, 33% in geringe mate, 
30% had ernstige rugklachten en 11% was zelfs niet 
in staat tot werken. 

Een jaar later verschijnt er een artikel van 
Roch (1975 ) ,  waarin hij zich aansluit bij de meest 
gebruikelijke operatiemethode van de zeventiger 
jaren, met name interlaminaire methodiek. 

Hij verrichtte een onderzoek bij 235 patienten, 
die in de loop van 12 jaar geopereerd werden in 
twee Berlijnse stadsklinieken. Hij meldt dat na 
een ruime botexcisie, zoals na laminotomie en lami
nectomie, de resultaten slechter waren dan na fe
nestratie. De eerste patienten uit zijn serie wer
den via een ruime toegangsweg geopereerd, de later 
geopereerden via fenestratie. Een vergelijking tus
sen beide operatiemethoden is niet goed mogelijk, 
omdat hij de operatieresultaten niet direct lieert 
aan de wijze van opereren. 

Ook door Hudgins (1976 ) wordt in zijn artikel 
gesteld, dat de interlaminaire benaderingswijze 
bij een h. n. p. -operatie de laatste 35 jaar toch wel 
als de meest gebruikelijke kan worden beschouwd; 
hij meldt de resultaten bij 278 patienten, die al
dus werden geopereerd. 

De follow-up periode bedroeg 1 jaar. Hij meldt 
dat de resultaten overeenkomen met die van andere 
onderzoekers: 37% "uitstekend", 47% "goed", 12% 
"redelijk" en 4% "verslechterd". Hij vindt de re
sultaten onbevredigend van de operatieve behan
deling en vraagt zich af of andere, niet-operatieve 
methodieken betere effecten hebben. Met dit laatste 
doelt hij op de chemonucleolysis. Hierbij tracht 
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men via intradiscale injecties met het chondro
lytische enzym uit de papayavrucht, het chymopapa
ine, het gedegenereerde discusweefsel op te lossen. 
Hij vergeleek de resultaten van de interlaminaire 
operaties bij zijn eigen patienten verricht, met 
die van 6000 patienten, die in Amerika waren be
handeld met chemonucleolysis. De resultaten vielen 
uit ten nadele van de chemonucleolysis, zoals 
blijkt uit de volgende cijfers: 34% "uitstekend", 
35% "goed", 14% "redelijk" en 19% "slecht". Volgens 
hem zijn de slechtere resultaten bij de chemonucleo
lysis te wijten aan het feit, dat het enzym chymo
papaïne weliswaar in het centrum van de discus 
komt, doch niet met de losliggende fragmenten in 
het spinale kanaal in contact komt. 

Hudgins stelt dan ook voor de interlaminaire 
operatiemethodiek te continueren. 

De voorstanders van de operatieve techniek ble
ven zoeken naar verbetering van de operatieresulta
ten. Weliswaar heeft 80% van de patienten, die voor 
de eerste maal in verband met een h. n. p. worden ge
opereerd, een bevredigend resultaat, doch het bleef 
intrigerend, welke factoren verantwoordelijk waren 
voor de 20% die minder goed resultaat heeft (Bele 
e. a. ,  1976). 

Laatstgenoemde auteurs geven een overzicht van 
de operatieresultaten in de jaren 1971, 1972, bij 
220 patienten , waar speciaal aandacht wordt ge
schonken aan hen, die postoperatief klachten bleven 
houden. Er wordt geen correlatie gelegd tussen de 
wijze van opereren en de postoperatieve klachten. 
Wél wordt in deze studie duidelijk, dat het aan
wezig blijven van postoperatieve klachten samen
hangt met de duur van de preoperatieve klachten . 

In 1977 verschijnen er een aantal publicaties, 
waarin getracht wordt de oorzaken van de "failures" 
te achterhalen. Zo melden 0ppel en anderen (1977) 
het resultaat van een joint follow-up met behulp 
van een computeranalyse bij patienten, verzameld 
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uit 15 neurochirurgische klinieken in Duitsland en 
Oostenrijk. Deze patienten werden geopereerd in 
1971 en 1972 in verband met een radiculair syndroom. 
3238 Patienten waren bij het onderzoek betrokken .  
70% Van de patienten werd interlaminair geopereerd, 
26% via laminotomie, terwijl 4% geopereerd werd 
via een bilaterale laminectomie. Van de aldus op 
verschillende wijzen geopereerde patienten verbe
terde 80%. 

Speciale aandacht besteden de onderzoekers aan 
de "complicated courses", waaronder verstaan wordt 
de patienten, die tijdens de onderzoekperiode ge
heropereerd werden en de patienten die klachten 
bleven houden. Het bleek, dat bij de "complicated 
courses" minder vaak geopereerd was via fenestratie 
dan bij de "non-complicated courses". Ongeveer 1/3 
maal zo vaak werd in de eerstgenoemde groep geope
reerd via een laminotomie, en 8 maal zo vaak via 
een bilaterale laminectomie dan in de groep van de 
"non-complicated courses". Ook werd in de groep van 
de "complicated courses" vaker geopereerd op meer 
niveau ' s. Bij de "complicated courses" werden er 
gedurende de operatie vaker grotere massieve pro
lapsen gevonden, en tevens vaker acute prolapsen . 
Verder werd er bij deze groep bij inspectie fre
quenter en meer adhaesies rond een wortel aange
troffen. Er was bij de groep "complicated courses" 
vaker sprake van een discrepantie tussen het niveau, 
waarop volgens het klinische beeld en het caudogram 
de hernia was gediagnosticeerd, en het niveau waar
op tijdens de operatie de hernia werd gevonden. 

Uit dit onderzoek blijkt dat het stellen van de 
operatie-indicatie, de bevindingen durante opera
tione en de operatietechniek invloed hebben op het 
operatieresultaat. 

Rest te vermelden, dat het niet zo was, dat 
patienten met een massieve prolaps of een recente 
prolaps, ook een uitgebreidere operatie ondergin
gen. De subgroep "recidieven" wordt uitgebreid ge
analyseerd; het bleek, dat bij deze subgroep er 
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duidelijker afwijkingen waren op het caudogram, er 
grotere prolapsen gevonden werden, terwijl de opera
tie in deze groep toch niet ruimer was, dan bij pa
tienten zonder recidieven. 

Ook Thomalsky en anderen (1977) onderzochten de 
factoren, die invloed hebben op het operatiere
sultaat. In 1973 hadden deze onderzoekers een fol
low-up verricht bij 1000 patienten, die een h.n.p. 
operatie hadden ondergaan. Het was hen opgevallen 
dat de resultaten beter waren, dan in de litera
tuur werd opgegeven. Om de oorzaak hiervan te 
achterhalen, onderzochten zij nogmaals (in 1977) 
een serie van 1000 patienten, die geopereerd waren 
in verband met een h. n.p. Deze twee series werden 
vergeleken. 

In beide series was een gunstig operatieresul
taat aanwezig in 93% van de gevallen, doch het per
centage recidief op hetzelfde niveau was in de 
eerste serie kleiner dan in de tweede serie, 
respectievelijk 2, 1 en 3, 6%. Als oorzaak voor dit 
verschil worden de volgende factoren opgegeven: in 
de tweede serie was de follow-up periode langer en 
de indicatie tot operatie ruimer gesteld. Hier
door werden bij de tweede serie vaker tijdens de 
operatie onduidelijke protrusies gevonden, zodat 
de discusholte minder goed uitgeruimd werd. 

De onderzoekers adviseren niet alleen de gede
genereerde stukken discusweefsel te verwijderen, 
maar ook een goede curettage te verrichten van de 
dekplaten. 

Wickbolt en anderen (1977) stellen, dat ver
fijning van de operatietechniek de resultaten kan 
verbeteren. 

Fenestratie is heden ten dage wel de meest gang
bare operatietechniek, zo nodig uitgebreid via een 
laminotomie, doch er wordt volgens hen onvoldoende 
aandacht besteed aan de wijze van curetteren; 
slechts door een radicale curettage kan men het 
recidief-percentage verlagen. Dit wordt door hen 
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aangetoond aan de hand van twee groepen patienten, 
bij wie op verschillende wijze de discusholte werd 
uitgeruimd: één groep bestond uit 177 patienten, 
die in 1969 werden geopereerd en bij wie slechts 
het gedegenereerde discusweefsel was verwijderd. 
Volgens de operateurs was een radicale curettage 
met het toen beschikbare instrumentarium niet 
mogelijk. De tweede groep bestond uit 273 patienten, 
die door hen in 1972 werden geopereerd en bij wie, 
dank zij de ontwikkelde Scoville-curette (volgens 
Scoville, 1973) radicale curettage mogelijk was. 
Hiermee kan men zowel de mediale- als de laterale 
gedeelten van de sluitplaten afkrabben. Met deze 
curette is er volgens deze auteurs bij een onzorg
vuldig gebruik kans op weefselbeschadiging, zoals 
b.v. discitis. In de literatuur blijkt deze kans 
1 : 1000 tot 1 : 6000, maar zelf zagen deze auteurs 
geen complicaties. Door deze meer radicale curet
tage daalde het recidief-percentage van 6, 8 in de 
eerste groep tot 3, 7% in de tweede groep. 

Salenius en Laurent (1977) zijn de mening toege
daan, dat in de loop der jaren de operatieresulta
ten verbeterd zijn, door het meer exact stellen van 
de operatie-indicatie. Dit is mogelijk dank zij het 
feit, dat men bij iedere patient preoperatief een 
caudogram maakt en wel met een in water oplosbaar 
contrastmiddel. 

In de serie van 695 patienten, die door hen wer
den geopereerd in 1960 tot 1965, werd bij 90, 2% 
een juiste diagnose gesteld, met dien verstande, 
dat de localisatie van het caudogram overeen kwam 
met de bevindingen durante operatione. De patienten 
uit deze serie werden meestentijds unilateraal ge
opereerd, via een laminotomie, zonodig via een 
bilaminotomie. 56% Van de patienten had ten tijde 
van het onderzoek geen pijn meer en 63% had zijn 
werk weer kunnen hervatten. 

Radhakishun (1977) geeft de resultaten weer van 
operaties bij 119 patienten, die geopereerd werden 
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via een bilaterale laminectomie, gecombineerd met 
een laminotomie van de boven- en onderliggende 
booghelft. Hierbij wordt net zoveel bot naar la
teraal weggebeiteld, als nodig is om een goede toe
gang tot de wortels te verkrijgen. Het meest media
le gedeelte van de beide intervertebrale gewrichten 
wordt verwijderd. Door het ruim openleggen van het 
operatieterrein is het volgens hem mogelijk de re
cessus lateralis en het verloop van de wortels te 
inspecteren. Een subluxatie van de intervertebrale 
gewrichten zal worden afgeremd volgens hem via het 
nog intacte bandapparaat . Ook botrichels worden ver
wijderd. Er geschiedt een radicale curettage. 

De patienten uit zijn serie bleken allen een 
h. n.p. te hebben tijdens de operatie. Ook hij meldt, 
evenals andere voorstanders van de bilaterale la
minectomie (Hanraets, van Duren), dat een lateraal 
gelegen hernia of sequester via deze operatiemetho
diek goed opgemerkt kan worden. Hij ziet geen na
deel in de verwijdering van het mediale gedeelte 
van de facetten van de intervertebrale gewrichten, 
omdat bij versmalling van de intervertebrale ruimte 
de gewrichtsvlakken van de facetgewrichten meer be
weging ten opzichte van elkaar hebben en er minder 
tractie zal zijn aan de gewrichtskapsels. 

De resultaten van 119 patienten, onderzocht na 
één jaar, werden afgemeten naar het subjectieve wel
bevinden en de werkhervatting. Betreffende de para
meter subjectieve klachten waren de getallen als 
volgt: "geen klachten" 36%, "lichte klachten" 24%, 
"matige klachten" 20 en tenslotte "ernstige rug
klachten" 20%. De percentages betreffende de werk
hervatting luidden: 60% van de patienten kon het 
werk voor 85 tot 100% hervatten, 12% van de pa
tienten hervatte het werk voor 75 tot 85%, terwijl 
10% het werk kon hervatten voor 50 tot 75%. Ten
slotte bleek de werkhervatting voor 18% van de pa
tienten voor minder dan 50% mogelijk. 

Hagen en Engesaeter (1977) deden een vergelij-
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kend onderzoek bij 89 patienten die via een uni
laterale en 67 patienten die via een bilaterale 
laminotomie waren geopereerd. Bij de bilaterale 
laminotomie werd tevens ongeveer 1/3 van de boven
zijde van de processus spinosus weggenomen, aan de 
zijde waar de prolaps was werd meer bot weggenomen 
dan aan de andere zijde. Er gebeurde ook vaak een 
mediale facetectomie aan de zijde van de prolaps, 
terwijl het intervertebrale gewricht intact bleef . 
Bij de unilaterale laminotomie werd zo min mogelijk 
van de aangrenzende booghelften weggenomen. 

Het patientenmateriaal was gelijk van beide 
groepen: gelijke duur van de preoperatieve klachten, 
bij beide groepen waren de klachten eenzijdig en 
er waren geen recidief-operaties in de serie opge
nomen. 

De resultaten van de bilateraal geopereerden 
waren beter dan die van de unilateraal geopereerden: 
de eerste groep had minder postoperatieve rugpijn, 
minder recidieven van het wortelprikkelingssyndroom, 
en er was geen heroperatie nodig in verband met 
een recidief. Bij de unilateraal geopereerden moest 
4 maal opnieuw geëxploreerd worden: 3 maal in ver
band met een recidief en 1 maal direct na de eerste 
operatie omdat er een discusprolaps over het hoofd 
was gezien. 

De auteurs noemen beide groepen vergelijkbaar, 
doch het blijkt dat in de groep met de beste re
sultaten, de bilateraal geopereerden, de follow-up 
periode één jaar korter was dan bij de unilateraal 
geopereerden. Ook waren er in eerstgenoemde groep 
geen h . n. p. 's aanwezig op twee niveau's. 

Frenkel en Angerhöfer (1978) wijzen op het be
lang van het uitbreiden van bilaminotomie tot la
minectomie of bilaterale laminectomie. Zij illustre
ren dit aan de hand van hun eigen materiaal: in hun 
onderzoek vonden zij bij 40% van hun 138 patienten 
na een uitbreiding van de osteoclastische resectie 
een discusprolaps op twee of meer niveau ' s. 
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Het is opvallend dat in de meer recente publica
ties (Spengler en Freeman, 1979, en Finneson, 1978) 
aandacht wordt besteed aan het verbeteren van de 
operatieresultaten door een goede preoperatieve 
selectie van patienten, waarbij ook gelet wordt op 
psychologische en sociaal-economische factoren. 
Dit blijkt uit een indicatieschema, ontworpen door 
bovengenoemde auteurs. Hierin worden items onder
gebracht, zoals het neurologische beeld, caudogram 
en psychologische tests. Voor ieder item wordt een 
bepaald aantal punten gegeven. De patient moet ten
minste 50 van de 100 punten scoren, wil hij in aan
merking komen voor operatieve therapie. Uit een 
dergelijk schema blijkt dat, wanneer een patient 
neigt tot hysteroconversie of hypochonder reageren, 
men vooral in twijfelgevallen huiverig is om over 
te gaan tot operatie. Ook sociaal-economische 
factoren spelen in dit schema een rol. 

Volgens Finneson moet de patient een reëel zicht 
hebben op de toekomst, ook met betrekking tot werk
hervatting, omdat ook deze houding het operatie
resultaat beïnvloedt. 

Weir (1979) verrichtte een prospectieve studie 
van 100 lumbosacrale discectomieën. Het onderzoek 
geschiedde één jaar na de operatie. De resultaten 
werden beoordeeld door vergelijking van de pre- en 
postoperatieve bevindingen. 

De patienten werden in principe via fenestratie, 
soms ook via laminotomie of laminectomie, geopereerd. 
Weir geeft geen exacte getallen betreffende de toe
gepaste operatietechniek. Hij meldt dat 63% compleet 
herstelde van rugklachten, 73% van beenklachten. 
50% Had noch rug- noch beenklachten meer en minder 
dan 10% had nog dezelfde klachten als voor de 
operatie of was verslechterd. 

Hij onderzocht de variabelen, die van invloed 
waren op het postoperatief blijven bestaan van 
rugklachten en meldt dat een korte duur van de ope
ratie, het afwezig zijn van een wortelanomalie, 
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een gunstige invloed hebben op het operatieresultaat. 
Tevens was het resultaat beter, indien er pre
operatief geen osteofyten op de blanco röntgen
foto's waren. Een kortdurende operatie en het af
wezig zijn van lumbale stenose waren ook factoren 
die significant het operatieresultaat ten gunste 
beïnvloedden. 

De trend tot opereren via een nauwere toegangs
weg blijkt zich in de loop der jaren te continueren; 
er verschijnen publicaties over het "micro-chi
rurgisch" of "microlumbaal" verwijderen van een 
hernia, waarbij men werkt met een microscoop. Het 
dorsale gedeelte van het wervelkanaal wordt bij 
deze methodiek intact gelaten. Men spreekt dan 
ook niet meer van een "laminectomie", doch van een 
"discectomie". 

Door Caspar (1977) wordt deze wijze van opere
ren "a new surgical procedure for lumbar disc 
herniation causing less tissue damage through a 
microsurgical approach" genoemd. Door een geringe 
weefselbeschadiging, zouden er postoperatief minder 
adhaesies worden gevormd. De kortere hospitalisa
tie en de snelle mobilisatie worden door hem te
vens als winstpunten aangemerkt. 102 Patienten 
werden door hem via een microlumbale discectomie 
geopereerd: 3 à 4 weken na de operatie waren de 
patienten klachtenvrij, ofschoon hij even later 
meldt, dat er toch wel patienten waren die bleven 
klagen, maar dat lag niet aan het "surgical trauma". 

Yasargil (1977) meldt als een der eersten de 
resultaten van deze microchirurgische techniek aan 
de hand van 105 patienten, die hij sinds 1967 op 
deze wijze opereerde. Hij werkt in een interlami
naire ruimte van 1 inch, (ca. 2½ cm.). 0steofyten 
van laminae en wervellichamen worden met behulp 
van een electrische boor verwijderd. Indien de 
annulus is geruptureerd, worden de vrijliggende 
discusfragmenten verwijderd. Is de annulus daaren
tegen intact, dan wordt deze geïncideerd, waarna 
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"zo goed mogelijk" wordt gecuretteerd . De annulus 
wordt hierna weer gehecht . Volgens hem gebeurt dit 
laatste om adhaesies te voorkomen . Bij de patienten 
uit zijn onderzoek traden geen recidieven op van 
het radiculaire syndroom , noch was er reëxploratie 
nodig . 

Als voordeel van een dergelijke operatiewijze 
noemt Yasargil : een goed zicht , goed licht via de 
operatiemicroscoop , een exacte identificatie van 
de dieperliggende structuren , zoals de durale zak , 
de wortels en de vaten . 

Ook Goald ( 1978 ) houdt een pleidooi voor de 
microlumbale discectomie : doordat men in een klein 
gebied werkt en minder hoeft te manipuleren , kan 
men epidurale verklevingen voorkomen . In een follow
up van 147 patienten , die hij gedurende 2 1/4 jaar 
opereerde , had hij een "goed resultaat" in 96% . Na 
l jaar hadden alle "non-compensation"-patienten en 
80% van de "compensation"-patienten het werk hervat . 

Williams ( 1978 ) sluit zich aan bij bovengenoem-
de voorstanders van de microlumbale discectomie ; 
er is minder kans op bloedingen , het extradurale 
vet blij ft intact en de operatieduur is korter . 
Volgens hem is door deze wijze van opereren moge
lijk het probleem van epidurale adhaesies opgelost . 
Van de 530 patienten uit zijn onderzoek ( over een 
periode van 5 jaar ) , die voor de eerste maal werden 
geopereerd , had na 6 maanden tot 5½ jaar 91% een 
goed resultaat . Als parameters gebruikte hij het 
klachtenvrij zijn en werkhervatting . Bij 9 , 1% van 
de patienten moest heroperatie plaatsvinden . Dit 
geschiedde om de volgende redenen : "surgical failure " 
2 , 1% ,  recidief 5 , 3% , adhaesies 1 , 1% en tenslotte 
"missed discs" 0 , 6% .  

Deze resultaten zijn inderdaad in vergelijking 
met andere methodieken op het eerste gezicht wel 
goed te noemen , doch we moeten ons realiseren , dat 
de follow-up periode nog maar kort is . 

108 



Wilson en Kenning (1979) stellen zich vooralsnog 
wat gereserveerder op ten opzichte van deze metho
diek. Zij melden wel een bevredigend resultaat bij 
83 patienten , die aldus werden geopereerd , maar 
zien de publicatie als een voorlopige mededeling, 
omdát het patientenmateriaal nog klein is en de 
follow-up periode kort. 

In hetzelfde jaar worden door Achslogh en mede
werkers gegevens vermeld van 100 patienten , die ge
opereerd werden in verband met een h. n. p. via micro
lumbale chirurgie: 41% had geen enkele klacht meer , 
37% had soms in lichte mate klachten , 9% had ernsti
ge klachten en bij 13% tenslotte waren de klachten 
van dien aard , dat reëxploratie nodig was. Bij de 
laatste groep moest meestentijds op korte termijn 
na de eerste operatie opnieuw exploratie plaats
vinden. De bevindingen van deze reëxploratie worden 
helaas niet vermeld. 

Conclusie literatuur studie. 

Deze kan het best gemaakt worden aan de hand 
van de in het begin van dit hoofdstuk gestelde 
vragen. 

ad 1 :  Eerdergenoemde literatuur overziende , wordt 
het duidelijk dat de meningen controversieel 
zijn betreffende de "beste'' operatiemethodiek 
bij een h. n. p . .  Er is met name geen overeen
stemming over de operatietechniek en de re
sultaten van de operatieve behandeling. Het 
vergelijken van de diverse follow-ups wordt 
bemoeilijkt door het verschil in selectie 
van patienten en de parameters , volgens welke 
de resultaten worden gemeten. 
Bovendien blijkt vaak reeds in één na-onder
zoek de toegepaste operatietechniek niet 
constant ; de chirurg heeft weliswaar een 
standaardmethode , volgens welke hij opereert , 
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doch deze varieert al naar gelang de operatie
bevindingen. Aangezien de patienten dus uit 
een dergelijke serie op verschillende wijze 
werden geopereerd en de resultaten over de 
totale groep werden vermeld, is het niet moge
lijk een verband te leggen tussen operatie
techniek en resultaat. Door deze geringe over
eenkomst in de onderzoekingen is te verklaren 
dat er een grote spreiding is in het getallen
materiaal, waarin de resultaten gemeld worden. 
Zo blijken "goede" tot "bevredigende" operatie
resultaten te variëren van 50 tot 96%, de 
"slechte" resultaten van O tot 20%. 
De meeste auteurs zijn het er wel over eens, 
dat de operatie een gunstig effect heeft op 
het radiculaire syndroom, doch de prognose 
betreffende de lage rugklachten is minder 
gunstig; het radiculaire syndroom wordt opge
heven in 70 tot 90%, terwijl de postoperatieve 
rugklachten echter blijven bestaan in een 
percentage van 30 tot 60%. 
De opgegeven percentages van het aantal re
exploraties liggen ook binnen de ruime marge 
van O tot 15%. De reden van reëxploratie 
wordt helaas niet altijd opgegeven. De meeste 
aandacht wordt nog geschonken aan heroperatie 
in verband met een recidief; dit blijkt te 
fluctueren tussen O en 6%. 

ad 2: Studies die zijn opgezet met het doel de re
sultaten van twee operatiemethodieken te ver
gelijken, zijn weinig verricht (Hamblen en 
Yotis, 1969, Jackson, 1971, Dunkerley, 1971 
en Hagen en Engesaeter, 1977). 

llO 

Vergelijking van resultaten bij een bilatera
le laminectomie en de interlaminaire metho
diek werd slechts één maal gevonden, met name 
het onderzoek van Jackson (1971 ) .  Op dit 
onderzoek was, zoals reeds gemeld werd, te
recht kritiek (Connolly en Newman, 1971 ) .  



Al blijken er weinig goed onderbouwde argumen
ten aanwezig, toch worden steeds in de diverse 
publicaties de voor- en nadelen van de beide 
operatiemethodieken breed uitgemeten ; als 
voordelen van de bilaterale laminectomie 
worden genoemd : een goede mogelijkheid tot 
inspectie, het goed op het spoor kunnen komen 
van een zeer lateraalgelegen hernia, een ge
ringe manipulatie met de wortels en een goede 
mogelijkheid tot radicaal curetteren (Arm
strong, 1951, Rosen, 1969, Raaf, 1970). 
De voorstanders van de interlaminaire metho
diek benadrukken uiteraard de nadelen van de 
bilaterale laminectomie, zoals de lange duur 
van de operatie, meer laedering van de ana
tomische structuur, waardoor postoperatieve 
adhaesies zouden kunnen ontstaan, en last 
but nog least een verhoogde kans op het ont
staan c. q. toename van postoperatieve rug
klachten. Vooral wat dit laatste betreft 
blijkt er geen communis opinio. Jackson meldt 
geen toename van postoperatieve rugklachten 
na bilaterale laminectomie, terwijl Hamblen 
en Yotis (1969), Connolly en Newman (1971), 
Dunkerley (1971) en Keyl (1974) daarentegen 
wel een verergering vonden. 
Over het aanprikken van de grondplaat, zoals 
verricht door van Duren bij de patienten van 
groep A, beschreven in dit onderzoek, werden 
in de literatuur geen gegevens gevonden. 

ad 3: Er bleken vele factoren van invloed te zijn 
op het operatieresultaat: Loew e. a. (1969) 
meldden dat het decennium, waarin het onder
zoek verricht is, van belang is bij het be
oordelen van het operatieresultaat. In de 
loop der jaren immers is het instrumentarium 
bij de operaties verbeterd, er is een betere 
narcose mogelijk, en tevens zijn er andere 
contraststoffen gebruikt bij het vervaar-
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digen van een caudogram. 
Variabelen , zoals de leeftijd, duur der pre
operatieve klachten, mate van duidelijkheid 
van het radiculaire syndroom en caudogram, 
het feit of de operatie voor de eerste maal 
geschiedt, of dat er sprake is van een her
operatie, de ervarenheid van de chirurg, 
operatiebevindingen en tenslotte de follow
up periode, spelen een rol bij het operatie
resultaat. Zo zullen een jonge leeftijd, 
korte duur van de preoperatieve klachten en 
een duidelijke indicatie de operatieresulta
ten gunstig beïnvloeden . Dit blijkt uit de 
publicaties van Jackson (1971), Naylor (1974), 
Lecuire e .a. (1973), Karaharju e. a. (1974), 
Keyl e. a .  (1974) en Thomalsky e. a. (1977) . 
Slepian (1966) vond echter geen relatie tus
sen de leeftijd en operatieresultaten. 
Wordt er tijdens de operatie een massieve 
discusprolaps gevonden, of een vrij in het 
spinaalkanaal liggende sequester, dan zijn de 
resultaten beter, dan wanneer er een kleine, 
onduidelijke prolaps wordt gevonden (Spang
fort, 1972). Het aantreffen van een hernia 
op twee niveau ' s  en het samengaan van een 
hernia met een lumbale stenose, een hyper
trofie van de epidurale plexus of een hyper
trofie van het ligamentum flavum, hebben een 
ongunstige invloed op het operatieresultaat . 
Wat de lengte van de follow-up periode be
treft zijn Karaharju e. a. (1974), Salenius 
en Laurent (1977) en Hakelius (1970) van 
mening, dat een langere follow-up periode 
de resultate� minder gunstig maken. Hakelius 
vindt de operatieresultaten, gemeten direct 
na de operatie, "goed" maar in de loop van 
5 jaar verdwijnt dit gunstige effect. 
Bij het tegen elkaar afwegen van twee opera
tiemethodieken moet met bovenstaande varia
belen rekening worden gehouden. 



ad 4 :  Door gebrek aan eenvormigheid in de publica
ties betreffende de parameters, aan de hand 
waarvan de operatieresultaten getoetst wor
den, is een vergelijking tussen operatie
methodieken niet goed mogelijk. Meestentijds 
worden het subjectieve welbevinden en de 
werkhervatting als parameters gebruikt, doch 
het subjectieve welbevinden wordt soms inge
deeld in drie-, soms in vier categorieën, 
waarbij niet duidelijk wordt waar de grenzen 
van de diverse categorieën liggen. De werk
hervatting is niet alleen tijds- en regionaal 
gebonden, maar blijkt ook af te hangen van 
het feit of men wel of niet verzekerd is . 

Samenvattend kan gesteld worden, dat er in de lite
ratuur weinig gegevens bekend zijn over een onder
zoek, bij twee vergelijkbare groepen, waarbij de 
resultaten b(·keken zijn van twee zeer verschillen
de methodieken, zoals een bilaterale  laminectomie 
en een interlaminaire methodiek. 
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HOOFDSTUK VI.  

Onderzoek v an p atienten , die  g e o p ereerd 
zijn v olgens twee v e rschillende o p e r atie
met hoden. 

1. Pati enten en methoden. 
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De bij het onderzoek betrokken patienten 
werden allen geopereerd vanwege een discuspro
laps in de periode van 1971 tot en met 1975; 
bij allen werd tijdens de operatie een discus
prolaps gevonden. Het waren patienten, die voor 
de eerste maal werden geopereerd. 

Aan de huisartsen van de patienten werd een 
enquêteformulier verzonden, waarin hun toestem
ming werd gevraagd, de patienten in het onder
zoek te betrekken (form. I). Hierdoor werd te
vens een screening verkregen over de toestand 
van de patient en belangrijke achtergrondinforma
tie. De response van de huisartsen was hoog: 
van groep A werden van de 68 formulieren 67 ge
retourneerd (98, 5%), van groep B werden van de 
401 formulieren 384 geretourneerd (93, 2%). 

Van de 67 patienten uit groep A bleken er 
2 te zijn overleden, en van de 384 patienten 
uit groep B bleken er eveneens 2 te zijn over
leden, terwijl van 2 patienten de huisarts nader 
onderzoek ontried. De patienten werden ge
enquêteerd volgens formulier II. 

Via deze uitgebreide enquêtering werden ge
gevens verzameld over de preoperatieve toestand 
en het verloop in de postoperatieve fase. Omdat 



Formulier I .  

Geachte Collega , 

In 197 werd bij Uw patiënt { e l  
geboren een rugoperatie verricht wegens een h . n . p .  
In verband met een na-onderzoek zou i k  U willen vragen of U 
akkoord gaat met het toezenden van een vragenlijst aan patiënt . 
Eventueel zal hij een oproep ontvangen voor een poliklinisch 
na-onderzoek .  

Zoudt U tevens zo vriendelijk willen zijn de hieronder ge
stelde vragen te beantwoorden en deze brief aan ons terug te 
zenden? . 

Mocht patiënt niet meer in Uw praktijk staan ingeschreven , 
wilt U me dit dan berichten , en zo mogelijk mij zijn nieuwe 
adres sturen . 

Wij danken U dan ook bij voorbaat ten zeerste voor Uw mede
werking . 

Met collegiale groet en hoogachting, 

1 .  Hoe is de toestand van 
genoemde nu? 

2 .  Mate van werkhervat- , ) ting 

O goed 
0 matig , komt zo nu en dan met 

rugklachten op het spreek
uur 

0 heeft voortdurend rugklachten , 
kan daardoor niet funktioneren 

0 hetzelfde werk als vóór 
operatie 

O minder belastend i . v .m .  
rugklachten 

0 kan niet werken i . v . m .  
rugklachten 

3 .  Beschikt U nog over andere achtergrondinformatie? 

' )  hiermee wordt ook bedoeld hervatting van huis
houdelijk werk . 
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Formulier II . 

Geachte Mevrouw/Heer , 

In 197 bent U aan Uw rug geopereerd . Om tot een zo goed 
mogelijke behandeling te komen van mensen met soortgelijke 
klachten als U hebt gehad , ben ik bezig met een onderzoek 
naar de resultaten van deze rugoperaties . Om dit onder
zoek te kunnen uitvoeren ,  heb ik Uw medewerking nodig . 
Daarom verzoek ik U onderstaande vragen eens door te 
lezen en te beantwoorden en daarna deze brief in bij
gaande reeds gefrankeerde enveloppe aan mij terug te 
zenden . Wilt U ook als U goed hersteld bent , of nog onder 
controle staat , de vragenlijst invullen? Uw hulp door het 
invullen van de vragen is van het grootste belang voor het 
slagen van het onderzoek . 

Bij voorbaat met vriendelijke dank , 

Wilt U aankruisen wat voor U van toepassing is? 

1 . Het gaat nu met mij 

2 .  Hoe is nu de toe
stand vergeleken met 
vóór de operatie? 

J .  Had U vóór de operatie 
minder kracht in voet 
of been? 

4 .  Wat was Uw beroep vóór 
de operatie ( huisvrouw 
zijn is ook een beroep ) 

5 . Was U vóór de operatie 
nog in staat Uw werk 
te verrichten? 

Zo neen , hoe lang niet? 

Was U vóór de operatie 
arbeidsongeschikt ver
klaard? 

6 .  Welke behandeling onder
ging U vóór de operatie? 

medicijnen 

fysische therapie 

bedrustkuur 

7 , a . Hoe lang bestonden 
de rugklachten vóór 
de operatie? 
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b. begon de rugpijn 
acuut? 

0 goed , 
0 matig , perioden van rugklachten , 
0 voortdurend rugklachten . 

0 verbeterd , 
0 onveranderd , 
0 verslechterd . 

o ja , 
O soms , 
O neen . 

O ja,  
0 neen . 

. . . . weken/maanden . 

o ja , 
0 neen . 

o ja , 
O neen . 

0 ja,  
0 neen . 

0 ja,  
0 neen . 

. . . .  weken/maanden/jaren . 

O ja ,  
0 neen . 



8 .  Hoe lang had U nog 
klachten ná de operatie? 

9 .  Hebt U pijnklachten? 

10. Als U nog pijnklachten 
heeft , waar zit de 
pijn dan? 

ll . Hebt U last van een 
doof of koud gevoel 
in voet of been? 

12 .  Hebt U last van 
tintelingen in voet 
of been? 

13 . Hebt U minder kracht 
in voet of been? 

14 . Krijgt U nog fysische 
therapie? 

15 , Deze vraag werd alleen 
gesteld aan de patienten 
van groep A .  

a .  Hebt U na de opera
tie een corset ge
dragen? 

b .  Zo j a ,  hoe lang? 

16 . Gebruikt U medicijnen 
voor de rug? 

17 , Is U ná de operatie 
nog een bedrustkuur 
voorgeschreven? 

18 . Bent U sinds de 
operatie nog onder 
controle van een 
zenuwarts of chirurg? 

19 . Bent U opnieuw aan de 
rug geopereerd? 

20 . Wat is Uw huidige 
beroep? 

a .  Hebt U lichter werk na 
de operatie? 

b .  Bent U arbeidsonge-
schikt verklaard na de 
operatie? 

. . .  weken/maanden/jaren . 

O ja , 
0 soms , 
0 neen . 

0 in de rug , 
O in 1 been , 
O in beide benen . 

O ja , 
O soms , 
0 neen . 

O ja , 
0 soms , 
0 neen . 

o ja , 
O soms , 
O neen . 

o ja , 
0 soms , 
0 neen . 

0 ja , 
0 neen . 

. . . .  maanden . 

O ja , 
O soms , 
O neen . 

0 neen , 
0 éénmaal , 
0 meerdere malen . 

O ja , bij : 
O neen . 

0 neen , 
O éénmaa l ,  
0 meerdere malen . 

0 ja , 
0 neen . 

0 ja , 
0 neen . 

Hebt Uzelf nog aanvullende opmerkingen ( bent U nu 
eigenlijk tevreden , dat U destijds besloten hebt 
tot operatie ) ? :  
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rugklachten zo sterk kunnen wisselen in de loop 
van de tijd, werd tevens "een momentopname" ge
maakt. Dit geschiedde door te informeren naar 
de stand van zaken op het moment dat de patient 
de vragenlijst ontving. Dit was over de totale 
groep gemiddeld 5 jaar na de operatie. 

Betreffende de preoperatieve toestand werd 
geïnformeerd hoe de rugklachten begonnen waren, 
met name wél of niet acuut, naar de duur van de 
rugklachten, krachtsvermindering in voet of been, 
één- of dubbelzijdig, de resultaten van de 
conservatieve behandeling, zoals medicijnge
bruik, fysische therapie en bedrustkuur, terwijl 
tevens geïnformeerd werd naar beroep, wél of 
geen werkverzuim, perioden van werkverzuim en of 
er reeds preoperatief sprake was van arbeidson
geschiktheid. 

Betreffende de postoperatieve fase werden de 
volgende gegevens verzameld: de duur van de post
operatieve klachten, het feit of er nog een 
bedrustkuur was voorgeschreven, en of er nog een 
reëxploratie had plaats gehad. 

Betreffende de toestand gemiddeld 5 jaar na 
de operatie kregen wij de beschikking over de 
volgende gegevens: wél of geen pijn, localisatie 
van de pijn, het subjectieve welbevinden af te 
meten naar de rugklachten, de toestand van de 
rug vergeleken met vóór de operatie, krachts
vermindering in voet of been, gevoelsstoornissen, 
zoals een doof, koud gevoel of tintelingen in 
voet of been, terwijl tevens inlichtingen werden 
verkregen over de fysische therapie, of patient 
op dat moment nog medicijnen gebruikte; ook 
kwam zo informatie ter beschikking over beroep, 
verandering van beroep en eventuele arbeids
ongeschiktheid. 

De response van de patienten was zeer goed: 
van groep A werden van de 65 verzonden formulie
ren 60 geretourneerd (92, 3%). Van groep B werden 
van de 380 verzonden formulieren 360 geretour-



Formulier III . 

Statusgegevens 

Naam: 

Neurologisch onderzoek : 

Kemp 
Lasègue 
Motorische uitval 
Reflexen 
Sensibele uitval 

Caudasyndroom 

Operatie : 

Jaar: 

re . 

0 ja , 
C neen . 

laminec- lamino- foramino- flavec-
tomie tomie tomie tomie 

L3-4 
L4-5 
L5-Sl 

Opera tie bevindingen : 

Discus prolaps 

Sequester 

L2-J 
L3-4 
L4-5 
L5-Sl 

L3-4 
L4-5 
L5-Sl 
geen 

Osteofyten , richels 

Wortelcompressie 

L3-4 
L4-5 
L5-Sl 

re . li .  

re . li 

re . li . 

no. :  

li .  

re. li . 

mediaan 

mediaan 

Bijzonderheden ; ( zoals lumbale stenose , varicosis epidurale 
plexus , hypertrofie ligamentum flavum , 
wervelanomalie ) : 

Postoperatieve complicaties : 

Heropera tie I :  

Datum : 

Bevindingen: 

nieuwe prolaps 
recidief prolaps 
littekenweefsel 

Heroperatie II : 

Alg. opmerkingen: 

re . li .  mediaan 
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neerd ( 94, 7%) . 
Die patienten werden in het onderzoek betrok

ken, van wie zowel de huisartsen- als de pa
tientenformulieren waren geretourneerd: groep 
A 60 patienten, groep B 360 patienten. Van de 
aldus geselecteerde patienten werden vervolgens 
de ziektegeschiedenissen opnieuw bekeken, de 
gegevens verzameld en gerangschikt volgens 
formulier III. 

Vanuit deze bron werd informatie verkregen 
over het preoperatieve klinische beeld, de 
operatieve benaderingswijze en de operatiebevin
dingen. Het verloop in de postoperatieve fase 
werd bekend door inlichtingen over eventuele 
postoperatieve complicaties, het verloop in deze 
fase en de bevindingen van een eventuele re
exploratie. 

Bewerking van het materiaal. 

De gegevens die op bovenbeschreven wijze ver
kregen werden, werden statistisch bewerkt. 
Hiervoor zij verwezen naar het addendum. 

Op deze plaats dient slechts vermeld te wor
den, dat het bij deze vergelijkende studie erom 
ging, of er een significant verschil aantoonbaar 
was betreffende de diverse variabelen tussen 
groep A en B. 

Bij de toetsen die gebruikt werden bij de be
oordeling van de variabelen, ondergebracht in 
tabellen, was er sprake van significantie als 
de toetsgrootheid (T l groter was dan 1, 96. Er 
werd getoetst op 5% sj_gnificantieniveau. 

Samenstelling van de groepen A en B. 

Onderzocht werd of de groepen gelijk waren 
qua samenstelling: 



Tabel 1 .  

Leeftijd ten tijde van de operatie in jaren . 

< 30 30 t/m 39 40 t/m 49 50 t/m 59 _. 60 N 

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 

groep A 9 15 16 26 , 6  21 35 10 16 , 7  4 6 , 7  60 

groep B 67 18 , 6  114 31 , 6  112 31 , 1  56 15 , 6  11 3 , 1  360 

T = 1 ,  38 ( < 1 ,  96 ) .  

leeftijd: uit tabel 1 blijkt dat er geen duide
lijk verschil was in de leeftijdsopbouw van 
beide groepen (T = 1, 38); in groep A was de 
jongste vrouw ten tijde van de operatie 19 
jaar, de jongste man 21 jaar; de oudste vrouw 
68 jaar en de oudste man 61 jaar. In groep 
B was de jongste vrouw 11 jaar, de jongste 
man 15 jaar; de oudste vrouw 69 jaar en de 
oudste man 61 jaar. De spreiding in groep A 
bleek 49 jaar, in groep B 58 jaar . De gemid
delde leeftijd ten tijde van de operatie was 
in groep A 40, 6 jaar, in groep B 39, 3 jaar; 

geslacht (tabel 2): de verdeling der geslachten 
in de groepen vertoonde een opvallende over
eenkomst: de sexratio in groep A bedroeg 1, 6, 
in groep B 1, 7; 

follow-up periode: dit wil zeggen het tijdsver
loop tussen de operatiedatum in de jaren 1971 
t/m 1975 en de verzending van het patienten
formulier, einde 1978, begin 1979; de formu
lieren werden per operatiejaar voor beide 
groepen tegelijk verzonden. De gemiddelde 
follow-up periode in groep A was 5 jaar en 5 
maanden, in groep B 5 jaar en 4 maanden. 
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Tabel 2 .  

Verdeling van het geslacht . 

mannen vrouwen sex ratio N 

aantal % aantal % 

groep A 37 61 , 7  23 38 , 3  1 ,6 60 

groep B 227 63 , 1  133 36 , 9  1 , 7 360 

T = 0 , 21 { <  1 , 96 ) . 

2 .  P r e o p e r a t i e v e  fa s e . 
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Om het effect van de operatie te kunnen beoor
delen werd onderzocht of de preoperatieve toe
stand van de patienten van beide groepen verge
lijkbaar was; dit hangt nauw samen met de wijze 
waarop de indicatie tot operatie werd gesteld. 
Dit geschiedde als volgt : nadat door een neuro
loog de diagnose op grond van radiculaire sympto
men was gesteld, werd de patient voor operatieve 
therapie voorgesteld aan een orthopaedisch chirurg 
of een neurochirurg . 

De orthopaedisch chirurg ontving zijn patient
enmateriaal voornamelijk van een plaatselijk 
neuroloog, de neurochirurg tevens van de neuro
logen uit de regio. De indicatie tot operatie 
werd gesteld op grond van: 

de anamnese, 
neurologisch onderzoek, 
falen van conservatieve therapie, 
radiologisch onderzoek . 

Compressie van de cauda equina, zich o. a .  uitend 
in sfincterstoornissen, of ernstige toenemen-



de uitval van een wortelfunctie, werden als een 
absolute indicatie tot operatie gezien. Om na 
te gaan of inderdaad de operatie-indicatie in 
beide groepen gelijk was, werden de preoperatie
ve gegevens verzameld. 

Begin van de preoperatieve rugklachten. 

Het begin van de rugklachten was bij 53% van de 
patienten acuut in groep A, en bij 41% in groep 
B (tabel 3, T = 1, 81) . 

Tabel 3 .  

Begin van de rugklachten . 

wel acuut niet acuut N 

aantal ., aantal i ,. 

groep A 32 53 28 47 60 

groep B 147 41 213 59 360 

T = 1 , 81 ( < 1 , 96 ) . 

Duur van de preoperatieve rugklachten. 

Bij vergelijking van de duur van de preopera
tieve rugklachten, hadden procentueel in groep 
A meer patienten korter dan 6 maanden last, een 
gelijk percentage van groep A en groep B had 
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Tabel 4 .  

Duur van de preoperatieve rugklachten . 

< 6 rnnd . 6-12 rnnd . 1-2 j r .  ;. 2 j r .  N 

aantal % aantal % aantal % aantal % 

groep A 16 27 7 12 9 15 28 46 60 

groep B 80 22 43 12 75 21 162 45 360 

T = 0 , 41 (< 1 , 96 ) . 
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6 tot 12 maanden last, in groep A hadden pro
centueel minder mensen 1 tot 2 jaar last, en on
geveer een gelijk percentage had reeds langer 
dan 2 jaar last. Gemiddeld was er geen verschil 
aantoonbaar betreffende de duur van de pre
operatieve klachten (tabel 4, T = 0 , 41). 

Conservatieve behandeling. 

Procentueel bleken in beide groepen ongeveer 
evenveel patienten een bedrustkuur gehad te 
hebben: 75% in groep A en 71% in groep B (tabel 
5, T = 0,62) . 

Bedrustkuur is uiteraard een rekbaar begrip, 
doch het voorschrift was vier à vijf weken 
absolute bedrust, zonder toiletfaciliteiten, op 
een harde onderlaag, met knierol. De bedoeling 
van deze bedrustkuur was om door de liggende 
houding de axiale belasting van de wervelkolom 
te verminderen. De kuur werd eventueel onder
steund met aneurine-injecties en, was de patient 



Tabel 5 ,  

Preoperatieve conservatieve behandeling . 

groep A ( N  = 60 ) groep B ( N  = 360 ) 

aantal % aantal % 

l . bedrustkuur 45 75 256 71 

2 .  fysische therapie 35 58 276 77 

3 .  medicatie 41  68 276 77 

1 :  T = 0 , 62 ( <  1 , 96 ) . 
2 :  T = 3 , 00 ( > 1 , 96 ) .  
3 :  T = 1 , 38 ( <  1 , 96 ) . 

erg gespannen, dan werd een licht sedativum ge
geven (valium). 

Het was uiteraard de vraag, of patienten die 
opgaven een bedrustkuur gehad te hebben, zich 
aan deze voorschriften hebben gehouden, doch 
dit probleem gold voor beide groepen. 

Zij nog vermeld , dat een goed uitgevoerde 
bedrustkuur in 70 tot 90% (Weber, 1970, Hakelius, 
1970) herstel geeft. 

Fysische therapie. 

In groep A kregen procentueel minder patienten 
fysische therapie dan in groep B. Dit verschil 
is significant (tabel 5, T = 3,00). 
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Medicatie. 

Er was geen verschil aantoonbaar in medicatie
gebruik tussen de beide groepen (tabel 5, T = 

1, 38 } .  

Beroep vóór de operatie. 

De preoperatief uitgeoefende beroepen werden in
gedeeld in drie categorieën, op grond van de 
lichamelijke houding en activiteit, die van be
lang waren bij de belasting van de wervelkolom : 

categorie I: veel rugbelastende arbeid, 
met bukken, tillen en sjouwen; 

categorie II : afwisselend lopend, staand, 
zittend werk, in geringere 
mate bukken en tillen; 

categorie III: hoofdzakelijk zittend werk. 
Vergelijken we de categorieën in groep A en B, 
tabel 6, dan zien we dat in categorie I pro
centueel bij groep A meer zware beroepen voor
kwamen dan in groep B, in categorie II lagen de 
percentages ongeveer gelijk, in categorie III 
waren er procentueel duidelijk minder "lichte" 
beroepen in groep A dan in groep B. 

Beschouwen we nu de arbeidsongeschikten, dat 
wil zeggen zij, die langer dan 1 jaar uit het 
werk zijn, en de gepensioneerden als één catego
rie, met name de "categorie zonder werk", dan 
ontstaan er 4 categorieën. 

Bij statistische bewerking bleek gemiddeld 
het beroep in groep A zwaarder dan in groep B 
(T = 2, 27). Dit verschil is statistisch signi
ficant. 

In tabel 7 zijn de gepensioneerden en ar
beidsongeschikten weggelaten. 

Vergelijken we nu in beide groepen het beroep, 
dan blijkt het beroep gemiddeld in groep A zwaar
der dan in groep B (T = 2, 42 > 1, 96). 



Tabel 6 .  

Indeling van de preoperatieve beroepen . 

cat . I cat . II  cat . III cat . IV 

arbeids- gepen-
ongeschikt sioneerd 

aantal ., aantal % aantal % aantal % aantal % 
groep 

22 36 , 7  34 5 6 , 6  3 5 1 1 , 7  

B 95 26 , 4  199 55 , 2  59 16 , 4  6 1 , 7  1 0 , 3  

Cat . I :  zwaar werk , 
Cat . I I :  middelzwaar werk , 
Cat . III : licht werk , 
Cat . IV : geen werk . 

T = 2 , 27 ( > 1 , 96 ) 

Tabel 7 .  

Indeling van de preoperatieve beroepen , zonder "arbeidsongeschikt" 
en "gepensioneerd" . 

groep A 

groep B 

cat . I 

aantal 

22 

95 

cat . II 

% aantal 

37 , 3  

26 , 9  

34 

199 

T 2 , 42 ( > 1 , 96 ) .  

% 

57 ,6  

56 , 4  

cat . III 

aantal 

3 

59 

., ,. 

5 , 1  

16 , 7  

N 

59 

353 

N 

60 

360 
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Dit berust waarschijnlijk op regionale verschil
len: groep A is veelal afkomstig uit een land
bouwgebied , groep B meer uit een verstedelijkt 
gebied. 

Vermeld dient te worden, dat huisvrouwen wer
den ingedeeld in categorie II , tenzij ze een be
roep hadden , dat meer rugbelastend was dan 
het beroep van huisvrouw; in dat geval werd zij 
ingedeeld in categorie I. 

In groep A hadden 15 van de 60 patienten het 
beroep van huisvrouw (25%), in groep B was dit 
het geval bij 78 patienten van de 360 (22%). 

Periode van werkverzuim, arbeidsongeschiktheid. 

Er was een grote overeenkomst in het preopera
tieve werkverzuim tussen groep A en B: in groep 
A was 20% nog in staat het werk te verrichten , 
in groep B 19, 7% (tabel 8 ,  T = 0 , 05). 

Vergelijken we de perioden dat in groep A en 
B het werk niet meer verricht kon worden (tabel 
9) , dan blijkt er procentueel een grote over
eenkomst in de perioden korter dan 3 maanden 
en 3 tot 6 maanden. In groep A waren procentueel 
minder patienten 6 tot 12 maanden uit het werk 
dan in groep B. In beide groepen viel ongeveer 
2/3 van de patienten uit een half jaar voor de 
operatie. In groep A waren preoperatief pro
centueel meer patienten langer dan één jaar uit 
het werk dan in groep B. Dit laatste zou kunnen 
samenhangen met het feit dat in groep A het ge
middelde beroep zwaarder bleek; werden echter 
beide groepen in hun totaliteit bekeken , dan 
was er gemiddeld geen statistisch verschil aan
toonbaar in de perioden van werkverzuim vóór de 
operatie (T = 0 , 60). 

Er werd tevens nagegaan hoe de arbeidsonge
schiktheid was van de patienten vóór de opera
tie. In groep A bleek 1 patient (1, 7%) en in 



Tabel 8 .  

Preoperatief i n  staat het werk t e  verrichten . 

ja 

aantal % 

20 

19 , 7  

groep A 

groep B 

T = 0 ,05 ( <  1 , 96 ) . 

Tabel 9 .  

12 

71 

Perioden van preoperatief werkverzuim . 

< 3 mnd . 3-6 mnd . 

aantal % aantal % 

groep A 11 23 21 44 

Groep B 68 23 ,5  123 4 2 , 6  

T = 0 ,  6 0  ( < l , 96 ) . 

neen N 

aantal 

48 

289 

6-12 mnd . 

aantal % 

8 16 , 5  

74 25 , 6  

oJ " 

80 

80 , 3  

60 

360 

;;. 1 jr . 

aantal % 

8 16 , 5  

24 8 , 3  

groep B bleken 6 patienten (1, 7%) preoperatief 
reeds arbeidsongeschikt verklaard te zijn. 

N 

48  

289 

129 



130 

Het preoperatieve klinische beeld. 

Behalve de anamnestische gegevens, zoals eerder 
genoemd, leverde het preoperatieve beeld een 
belangrijke bijdrage tot het stellen van de 
operatie-indicatie. Tabel 10 geeft een overzicht 
van de preoperatieve klinische symptomen: 
vooreerst 

de handgreep van Kemp. Dit symptoom wordt 
weinig in de literatuur vermeld. Mogelijk omdat 
deze provocatietest niet altijd uitvoerbaar is, 
zoals bij ernstige fixatie van de lumbosacrale 
wervelkolom. Het negatief zijn van dit symptoom 
kan ook zeer wel samengaan met een radiculair 
syndroom. 

Het symptoom van Lasègue: deze test wordt be
schouwd als een belangrijk symptoom van een 

Tabel 10.  

Preoperatieve klinische symptomen . 

groep A ( N  = 60) groep B ( N  = 360 ) 

aantal % aantal % 

1 .  positieve handgreep van 
Kemp 17 28 , 3  135 37 , 5  

2 .  positieve Lasègue 43 71 , 6  264 73 , 3  
3 .  motorische uitval 19 31 , 6  138 38 , 3  
4 .  reflexasymmetrie 21 35 , 0  167 46 , 4  
5 .  sensibele uitval 30 50 , 0  194 53 , 9  
6 .  caudasyndroom 2 0 , 5  

l :  T = l , 37 2 :  T = 0 , 269 3 :  T = 0 , 99 ( <  1 , 96 ) . 
4 :  T = 1 , 64 5 :  T = 0 , 56 6 :  T = 0 ,58 



radiculair syndroom. Volgens Spangfort (1972) 
was er in 11 series van 2433 positieve operaties 
een positieve Lasègue aantoonbaar, varierend 
van 70 tot 99%. Ook Gathier (1976) wees erop, 
dat bij positieve operatieve bevindingen dit 
symptoom bij 80 à 90% van de patienten positief 
was. Wanneer een "Lasègue" bij 10 à 20 graden 
positief is, wijst dit op een duidelijke wortel
compressie; het zou dus zinnig zijn geweest om 
van beide groepen ook het symptoom van Lasègue 
in graden weer te geven. Helaas, lang niet al
tijd werd in de ziektegeschiedenis het aantal 
graden genoemd, zodat slechts het positief- of 
negatief-zijn kon worden vermeld. Ook de ge
kruiste Lasègue - uitstralende pijn bij de 
test in het "goede been" - en de omgekeerde 
Lasègue - uitstralende pijn bij de test in 
buikligging - werden onvoldoende vermeld. 

Tabel 11 . 

Subjectieve krachtsvermindering in voet of been . 

ja soms neen N 

aantal % aantal % aantal 

groep A 33 55 9 15 18 30 60 

groep B 212 58 , 9  4 4  12 , 2  104 28 , 9  360 

T = 0, 40 ( < 1 ,  96 ) . 
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Motoriek: subjectieve krachtsvermindering 
in voet of been (tabel 11), werd aangegeven 
door 55% in groep A, 15% had soms minder kracht 
en 30% had geen verminderde kracht in voet of 
been. In groep B had 58, 9% minder kracht in 
voet of been, 12, 2% soms en 28, 9% had geen last 
(T = 0, 40 < 1, 96). 

Onder objectieve motorische uitval werden 
alle gradaties van krachtsvermindering in het 
been verstaan, van zeer lichte parese tot para
lyse. Deze trad in groep A en B op bij respectie
velijk 31, 6% en 38, 3% van de patienten. Dit 
stemt ongeveer overeen met het percentage van 
35%, zoals opgegeven door Poppen (1951). 

Bij vergelijking van de subjectieve en ob
jectieve krachtsvermindering bleek dat de pa
tienten uit beide groepen eerder subjectieve 
krachtsvermindering hadden, dan objectief aan
toonbaar was. 

Reflexasymmetrieën: in groep A kwamen minder 
reflexasymmetrieën voor dan in groep B: respectie
velijk 35 en 46, 4%. Deze getallen stemmen onge
veer overeen met de literatuur: bij 40% van de 
patienten bij wie durante operatione een wortel 
gecomprimeerd bleek door een discusprolaps, 
werden reflexasymmetrieën gevonden (Gathier, 
1976). 

Sensibele uitval: bij 50% van de patienten 
van groep A en 53, 9% van de patienten van groep 
B werd sensibele uitval gevonden. In de litera
tuur wordt vermeld (Gathier, 1976), dat bij 30 
tot 75% van de radiculaire syndromen tengevolge 
van een discusprolaps sensibele uitval wordt ge
vonden. De bij dit onderzoek gevonden percenta
ges van 50 respectievelijk 53, 9% liggen binnen 
deze marge. Bij 1, 7% van beide groepen was de 
sensibele uitval dubbelzijdig. 

Caudasyndroom: dit kwam bij de patienten van 
groep A niét, bij de patienten van groep B twee
maal voor. 



Uit tabel 10 - de bevindingen van het neuro
logisch onderzoek - blijkt, dat een positieve 
Lasègue, motorische en sensibele uitval, slechts 
een gering verschil tonen tussen beide groepen. 
Een groter verschil is echter aanwezig tussen 
het positief-zijn van de handgreep van Kemp en 
de reflexasymmetrieën. Deze verschillen zijn 
echter statistisch niet significant (T = < 1,96). 

Bij 59 (98,3%) patienten van groep A was het 
caudogram positief. Bij groep A was één negatief 
caudogram ; de patient had echter klinisch zo'n 
duidelijk radiculair syndroom en verhoogd liquor
eiwit, dat tot operatie besloten werd: er werd 
een kleine, zeer lateraal gelegen discusprolaps 
onder de wortel gevonden. 

Bij 360 (100%) patienten van groep B was het 
caudogram positief. 

Vermeld moet worden dat in de literatuur 
vaak gesproken wordt van "myelogram"; dit is 
echter onjuist. Het is meer correct te spreken 
van radiculo-saccogram of caudogram. 

Conclusie betreffende de gegevens uit de pre
operatieve fase. 

Uit de gegevens blijkt, dat er geen statis
tisch aantoonbaar verschil is tussen de patient
en van groep A en B, betreffende de leeftijds
opbouw, sexratio, follow-up periode, begin en 
duur van de preoperatieve rugklachten, conserva
tieve behandeling - zoals bedrustkuur en medica
tie - wél of géén werkverzuim, periode van werk
verzuim, het preoperatieve klinische beeld en 
de bevindingen bij caudografie. 

Er is wel statistisch aantoonbaar verschil 
betreffende de zwaarte van het beroep (in groep 
A meer zware beroepen) en de fysische therapie 
(in groep B werd meer fysische therapie gegeven 
dan in groep A) . 
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Onder restrictie van dit laatste mag worden 
gesteld, dat er twee vergelijkbare groepen zijn. 

3 .  Beschrijving van de twee operatiemethoden . 
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Werden in de inleiding reeds in het kort de 
twee operatiemethoden beschreven en het verschil 
tussen beide, hieronder volgt een meer gedetail
leerde weergave. 

De patienten van groep A werden op de volgende 
wijze geopereerd: 

Premedicatie: 3/4 uur voor de operatie wordt 
een injectie atropine 0, 5 mg., fortral 30 mg. 
en phenergan 50 mg. i.m. gegeven. 

Narcose: inleiding: men geeft pentothal 250 -
400 mg., fortral 30 mg . en succinylcholine 
75 mg. intraveneus en hierna endotracheaal 
N2o;o2, plm . 62%/38% en aether. Men geeft 
zo weinig mogelijk N2o ,  daar dit vaatver
wijdend werkt; met locaal-anaestheticum en 
aether krijgt men nauwelijks bloeding. 
Als locaal-anaestheticum wordt procaine 0, 5% 
geïnjiceerd 60 cc., waaraan 5 druppels 
adrenaline 1/1000 zijn toegevoegd. 

Ligging: foto 1. 
Operatie : na een mediane lumbosacrale lengte

incisie, verlopend over de processus spinosi 
L3 tot S2 worden de subcutis en fascia super
ficialis gekliefd. De spieren worden van de 
processus spinosi en laminae afgeschoven met 
een raspatorium. De verkregen ruimte wordt ge
tamponneerd gedurende plm. 2 minuten met gaas. 
Ook de achterzijde van de booggewrichten wordt 
met een raspatorium vrij gemaakt . De spieren 
worden vervolgens met een sperder uiteen ge
houden . De ligamenta super- en interspinosa 
L4-5 en/of L5-Sl worden dwars gekliefd. De 



Foto 1. Ligging tijdens de operatie van de patienten van 
groep A :  de operatietafel kan in de gewenste hoek 
worden gebracht , zodat de lumbosacrale wervel
kolom in lichte flexie komt. De buik ligt vrij; 
dit wordt bewerkstelligd door een stevig borst
kussen en twee zandzakken onder de spinae 
iliacae anteriores te plaatsen tot halverwege 
de bovenbenen. 
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processus spinosus L5 (o f L4) wordt met een 
snijdende beenschaar los gemaakt en verwij
derd; met een langbenige knabbeltang met 
middelgrote bek wordt het platte deel van 
beide boogdelen tussen de booggewrichten weg
genomen: bilaterale laminectomie. De pars 
interarticularis blijft in elk geval gespaard. 
Van welke wervel men bilaterale laminectomie 
verricht, hangt af van het niveau waar men 
de discusprolaps verwacht; is dit op niveau 
L5-Sl, dan geschiedt bilaterale laminectomie 
van L5, is dit op niveau L4-5, dan wordt 
bilaterale laminectomie van L4 verricht. 
Hierna wordt het ligamentum flavum verwijderd; 
er wordt op verschillende niveau's geïnspec
teerd en gesondeerd met de vinger; er wordt 
gekeken of de wortels aan beide zijden vrij 
liggen, of dat deze bekneld zijn door discus
prolaps of arthrotische woekeringen. 
Blijkt er onvoldoende ruimte voor inspectie 
en het vrijleggen van de wortels, dan wordt 
tevens een laminotomie verricht van de hoger 
of lager gelegen wervel, enkel- of dubbel
zijdig. Er wordt niet geschroomd een ruime 
botexcisie uit te voeren, omdat er zo 4 wor
tels kunnen worden geïnspecteerd en vrijge
legd. 
Vervolgens wordt een aanwezige prolaps of 
sequester verwijderd: hiertoe worden de wor
tel en de durazak met een speculum opzij ge
houden, zodat de prolaps geïsoleerd wordt . 
Het lig. long. posterius wordt - voor zover 
de prolaps niet naar buiten is doorgebroken -
met een puntig mesje geïncideerd (snede van 
het speculum af en bij voorkeur in kruis
vorm), waarna met behulp van de kleinste 
maat knabbeltang de sequestermassa wordt ver
wijderd. 
Hierna volgt curettage van de kraakbeenpla
ten, waarvoor, als gevolg van ruime botexcisie, 



ruimte genoeg is; met een smalle, scherpe 
lepel worden de wanden van de discusholte 
afgeschraapt, hernieuwde sequesters worden 
met een tangetje verwijderd. De discusholte 
wordt tevens uitgekrabd met speciale lepels: 
hierbij is àe lepelschacht op 1, ll of 2 cm. 
van het eindpunt in een haakse hoek rugwaarts 
gebogen. 
Met een smalle, scherpe lepel van 2 à 3 mm. 
of zeer smalle beitel van 3 à 5 mm. wordt 
met een draaiende beweging de grondplaat en 
het bovenliggend wervellichaam aangeprikt, 
waardoor een gaatje ontstaat van een door
snee van 3 à 4 mm. Hierna wordt nagegaan met 
behulp van een arteriesonde of de wortels 
beiderzijds op twee niveau ' s  vrij lopen in 
de wortelkanalen. 
Grove arthrotische woekeringen van de boog
gewrichten kunnen een wortel extra beknellen 
of het foramen vernauwen, hetgeen wegnemen 
van het mediale deel van de gewrichtsvlakken 
(voor 1/4 of 1/3) nodig kan maken. Deze 
osteofyten worden met een smalle beitel afge
stoten of met een kleine knabbeltang verwij
derd: foraminotomie. 
Harde richels aan de discusbegrenzingen van 
lichamen worden niet verwijderd, omdat deze 
moeilijk te bereiken zijn en er kans bestaat 
op bloeding vanuit de veneuze plexus; hier
door zou fibreuze wortelomhulling en litte
kenvorming kunnen ontstaan. Om deze reden 
maakt men ook bij foraminotomie vooral ruimte 
naar dorsaal. 
Vervolgens worden repen spongostan over wor
tels en dura gelegd, met het doel vorming 
van littekenweefsel rond de wortel tegen te 
gaan; immers hierdoor zou nieuwe wortelbe
knelling kunnen optreden. 
Daarna wordt de sperder weggenomen, de spier
lagen worden met 2 of 3 chromic catgut situa-

137 



138 

tiehechtingen aaneengevoegd en de fascia 
lumbodorsalis wordt met knoophechtingen ter 
weerszijde van de ligamenta interspinosa en 
superspinalia gehecht en daarna ter plaatse 
van de verwijderde processus spinosus geslo
ten. De huid wordt aaneengevoegd. Penicilline
poeder (orbenine) komt op de wond, vervolgens 
gaas, tenslotte een laag witte en een laagje 
vette watten, waarna deze met pleister en 
sluitlaken worden gefixeerd. 
De patient krijgt een kussentje onder de rug 
en een kussenrol onder de knieën. Hij blijft 
na de operatie 24 uur op de rug liggen, mag 
vanaf de tweede dag rollen en leert eenvou
dige isometrische oefeningen. 
De elfde dag mag hij bengelen, de twaalfde 
dag krijgt hij een corset om, het z.g. corset 
volgens Hessing. Dit corset werd reeds voor 
de operatie bij de staande patient aangemeten, 
gepast en afgeleverd. Het is vervaardigd uit 
stevige, dubbelgebruikte stof, verwerkt in 
smalle stroken. Het is versterkt met 4 aan
gebogen stugge, roestvrij stalen baleinen 
aan de rugzijde. Het corset reikt tot onder 
de "buste", aansluitend aan de cristae iliacae, 
ongeveer tot aan de liesplooi , aan de achter
zijde ongeveer tot aan halverwege het sacrum. 
Bij het zitten op een rechte stoel reikt het 
corset aan de achterzijde tot enkele centime
ters boven het zitvlak van de stoel. 
Patient wordt via dit corset gedwongen om 
iets van de grond op te tillen met een rechte 
rug en gebogen knieën; het heeft een steunen
de en corrigerende functie en als doel extreme 
bewegingen van de lumbosacrale wervelkolom 
tegen te gaan. Isometrische bewegingen zijn 
wel mogelijk . Patient moet dan ook isometrische 
oefeningen doen om de spieren te versterken, 
zodat atrofie van de spieren voorkomen wordt 
en de patient niet gaat "hangen" in zijn 



corset. Behalve isometrische oefeningen wordt 
hem ook geleerd op de juiste wijze te tillen. 
Het corset wordt 6 maanden - overdag - gedra
gen. 
Uit tabel 12 blijkt, dat 97% van de patienten 
uit groep A dit corset heeft gedragen. 

Tabel 12 . 

Gegevens betreffende het postoperatief dragen van een corset 
in groep A .  

niet gedragen 

< 6 maanden 

6-12 maanden 

� 12 maanden 

aantal 

2 

14 

34 

10 

% 

3 , 3 

23 , 3  

56 , 7  

16 , 7  

N = 60 . 

De veertiende dag na de operatie worden de 
hechtingen verwijderd en mag patient naar 
huis. Na 5 weken komt de patient poliklinisch 
ter controle. Er wordt dan tevens gecontro
leerd of het corset goed zit. 
De derde maand mag hij fietsen en zwemmen. 
Na 3 maanden kan hij licht werk doen en na 
6 maanden volledig zijn werk hervatten. 

De patienten van groep B werden als volgt ge
opereerd: 

Premedicatie : 1 uur voor de operatie wordt een 
injectie atropine 0 . 5  mg. en pantopon 10 à 
20 mg. intramusculair gegeven. 
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Narcose: als inleiding geeft men een slaapdosis 
pentothal 200 - 500 mg. intraveneus. Hier
na geeft men endotracheale narcose N

2
o;o

2
, 

in een verhouding van plm. 67%/33% en curare 
20 mg. intraveneus (of pancurarium } .  Vervol
gens wordt pethidine 200 - 400 mg. intra
veneus gegeven. Als locaal-anaestheticum 
krijgt de patient lidocaine, hydrochloride 
½% en adrenaline 0. 01 mg/ml. Tijdens de 
operatie wordt als regel geen bloed gegeven. 

Ligging: foto 2. 

Foto 2 .  Ligging tijdens de operatie van de patienten van 
groep B :  de patient ligt op een boog , de buik 
hangt vrij tussen twee boogdelen in om stuwing te 
voorkomen . Het hoofd en de onderbenen rusten op 
een kussen . 
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Operatie: na een mediane lumbosacrale lengte
incisie over de processus spinosi, worden de 
subcutis en fascia superficialis gekliefd. 
De spieren worden van de processus spinosi en 
laminae beiderzijds afgeschoven met een 
raspatorium en met een sperder uiteen ge
houden. Nagegaan wordt of er een abnormale 
bewegelijkheid bestaat van de wervels ten 
opzichte van elkaar op het voor een discuspro
laps verdachte niveau. Daarna wordt op dit 
niveau het ligamentum interspinosum gekliefd 
en geëxtirpeerd. Hierna wordt het ligamentum 
flavum, dat gelegen is voor de bogen van de 
betrokken wervels, geïncideerd en verwijderd: 
de z. g. flavectomie. Vervolgens wordt de dura 
geïdentificeerd. Dan wordt het aspect van de 
wortel beoordeeld (gespannen, bleek, hyper
aemisch, oedemateus) en wordt de oorzaak van 
de wortelbeknelling nagegaan. De wortel wordt 
vrijgelegd. Meestal kan worden volstaan met 
de interlaminaire methode: er wordt een lamino
tomie verricht van de bovenliggende booghelft; 
zonodig ook van de onderliggende booghelft, 
enkel- of dubbelzijdig. 
Als er nog geen spontane perforatie van het 
ligamentum longitudinale posterius heeft 
plaatsgevonden, dan wordt een incisie in dit 
ligamentum verricht en het prolaberende weef
sel wordt verwijderd. Met herniatangen wordt 
in de tussenwervelruimte gepenetreerd en de 
tussenwervelruimte wordt zo veel mogelijk 
leeggemaakt. Dit laatste kan mislukken als 
de tussenwervelruimte geoblitereerd is; er 
wordt dan een sperder geplaatst tussen de 
wervelbogen om de tussenwervelruimte te ver
wijden. Hierna wordt (met een curette) curet
tage van de kraakbeenplaten verricht. Ligt 
de wortel bekneld door benige richels van de 
wervellichamen, dan wordt de richel niet ver
wijderd, maar wordt er meer ruimte naar 
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dorsaal gemaakt door foraminotomie. De boog
gewrichtsosteofyten worden weggehaald, maar 
het kapsel en het booggewricht blijven intact. 
Wel worden osteofyten in de recessus latera
lis verwijderd. 
Hierna wordt de sperder weggenomen en wordt 
de canalis intervertebralis gesondeerd om te 
zien of de wortel vrij loopt. 
Bloed wordt tijdens de operatie door afzui
ging verwj_jderd. Vervolgens verricht men 
haemostase, de spieren worden met chromic 
catgut geadapteerd, de fascie, subcutis en 
huid worden met knoophechtingen gesloten. 
Op de wond legt men gaas en pleisters. 
De eerste 8 uur na de operatie blijft de pa
tient in rugligging, daarna wisselligging, 
op rechter en linker zijde, om de 2 à 3 uur. 
De tweede dag na de operatie wordt er een 
kleine pleister (hansaplast 8 cm.) aange
bracht, de plakranden komen niet op de wond. 
De patient wordt op de buik gedraaid. Hierna 
krijgt de patient massage van de lange rug-
en bilspieren, daarna gedoseerde spierver
sterkende oefeningen van buik- en bilspieren. 
De vierde dag mag hij opstaan, de negende dag 
worden de hechtingen verwijderd; op de twaalf
de tot veertiende dag volgt ontslag. Thuis 
wordt de patient nog meestal 6 weken fysisch 
therapeutisch behandeld. Vier à zes weken na 
ontslag komt hij ter controle. 

Bij de fysisch therapeutische behandeling 
krijgt de patient houdings- en spierversterkende 
oefeningen van buik- en bilspieren met het doel 
een z. g. spiercorset te verkrijgen. Het program
ma is primair gericht op het verminderen van de 
lumbale lordose, waardoor de disci in minder na
delige richting worden belast, en relatief ge
zien een vergroting ontstaat van het wervelka
naal en de wortelkanalen; hierdoor is er minder 



kans op een comprimering van de wortels. 
Vermindering van de lumbale lordose wordt be

reikt door het bekken op te richten, d.w.z. door 
buik- en bilspieren aan te spannen. 

Versterking van de buikmusculatuur is van 
belang, omdat bij een hypotone buikmusculatuur 
de zwaartelijn teveel naar achteren wordt ver
plaatst en op de wervelkolom wordt overgebracht. 
Dit geeft een niet toelaatbare extra belasting, 
die vermeden dient te worden. 

Er wordt niet zo zeer aandacht besteed aan 
rugspierversterkende oefeningen, omdat in de 
meeste gevallen van lage rugpijn de rugspieren 
toch al hypertoon zijn en deze eerder óntspanning 
nodig hebben. 

Het versterken van de beenspieren is van be
lang, omdat de patient niet moet bukken bij 
tillen, maar door de knieën moet zakken en hier
na overeind dient te komen door de benen te 
strekken. 

Aangezien het van belang is dat de lordose 
vermindert of gelijk blijft, wordt de patient 
geleerd, de benen niet vanuit de rugligging op 
te tillen , maar om vanuit de rugligging op te 
komen tot zittende houding. Het heffen van de 
benen wordt namelijk voorafgegaan door een ver
dieping van de lordose, terwijl - als men van 
rugligging komt tot zittende houding - de lor
dose juist opgeheven wordt. 

Bij het geven van houdingsoefeningen worden 
corrigerende oefeningen gegeven, teneinde een 
goede houding te bewerkstelligen; zo wordt b.v. 
getracht de preoperatief vaak aanwezige scolio
tische houdingsafwijking op te heffen; deze 
verdwijnt overigens vaak spontaan, door het ver
minderen van de wortelcompressie; deze houdings
afwijking immers ontstond reflectoir door het 
ontwijken van de druk op de wortel. 

Samenvattend worden er bij de patienten 
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van groep B spierversterkende oefeningen ge
geven voor buik- en bilmusculatuur, bekkenbodem
spieren, beenspieren , waardoor een uitgeba
lanceerd spiercorset wordt gevormd rond de 
lumbosacrale wervelkolom en de onderste extre
miteiten. Hierdoor is een goede houding moge
lijk en kan men op de juiste wijze bukken en 
tillen. 

Zij nog vermeld dat het oefenprogramma wordt 
afgestemd op de patient en dat een ieder op de 
bij hem passende wijze leert een ergonomisch 
gebruik te maken van zijn spierstelsel. Tevens 
is de mate van restpijn bepalend voor de intensi
teit van het oefenprogramma. 



OVEREENKOMSTEN en VERSCHILLEN TUSSEN DE BEIDE 
OPERATIEMETHODIEKEN. 

Overeenkomsten. 

Tijdens beide operaties wordt/worden één of 
meer wortels vrijgelegd. 
Decompressie van de wortel is uiteindelijk het 
doel van de operatie • .  

Verschillen. 

Vermeld dient te worden dat de wijze van opere
ren uiteraard samenhangt met de discipline van 
beide operateurs. 
Ten aanzien van de volgende onderdelen van de 
methodieken zijn er verschillen : 
A. wat de narcose betreft wordt in groep A 

aethernarcose gegeven, in groep B niet; 
B. de ligging tijdens de operatie is verschil

lend; 
C. betreffende de mate van botexcisie: in groep 

A wordt bilaterale laminectomie verricht, 
vaak gecombineerd met laminotomie; in groep 
B wordt flavectomie verricht en zo nodig 
laminotomie; In groep A wordt bij foramino
tomie soms ongeveer 1/3 van het booggewrichtje 
verwijderd, in groep B wordt het booggewricht 
intact gelaten; tenslotte wordt bij groep A 
de grondplaat aangeprikt, bij groep B niet. 

Bij dit aanprikken sijpelt er bloed vanuit 
het wervellichaam naar de discusholte. Tevens 
komt er altijd wat bloed vanuit het operatie
gebied in de intervertebrale ruimte. In deze 
ruimte ontstaat een stolsel. Dit stolsel -
aldus de hypothese - zou worden gevasculari
seerd door de vaten, die via het gemaakte 
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kanaal groeien vanuit het wervellichaam ; op 
deze wijze zou er granulatieweefsel en een 
stevige fibreuze verbinding ontstaan tussen 
2 wervellichamen en zou de tussenwervelruimte 
niet verder versmallen . Bewezen is dit niet ; 
wél bestaat de indruk bij beoordeling van 
röntgenfoto ' s  van de lumbosacrale wervelkolom 
na ongeveer 5 jaar bij patienten uit groep A ,  
dat er geen verdere versmalling van de inter
vertebrale ruimte op het niveau van de ver
wijderde prolaps heeft plaats gevonden . 

Verschil in wijze van nabehandeling tussen 
de patienten van groep A en B :  

in groep A is de nabehandeling gericht op 
immobilisatie .  Dit geschiedt door bedrust en 
corset .  De immobilisatie beoogt een goede 
wondgenezing , zowel tussen de beide wervel
lichamen , waar de hernia is verwijderd , als 
in het gebied waar de bilaterale laminectomie 
is verricht . Tevens worden isometrische 
oefeningen gegeven . 

Bij groep B is in verband met de geringe 
botexcisie de nabehandeling gericht op snelle 
mobilisatie en het ontwikkelen van een spier
corset . 

4.  Analyse van de op eratieverslagen. 
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Al werden de patienten van groep A en B op 
eerder genoemde wijze geopereerd , toch is het 
mogelijk dat , al naar gelang van de bevindingen 
tijdens de operatie , er wijzigingen in de metho
diek werden aangebracht . Om beide operatiemetho
dieken exact te kunnen vergelijken , werden de 
operatieverslagen van beide groepen geanalyseerd 
in diverse onderdelen en deze onderdelen geco
deerd ( tabel 13 ) .  

Uit deze tabel blijkt , dat in groep A bij 



Tabel 13 .  

Operatiemethodiek . 

groep 

A 

B 

bilat . alleen 
laminec- laminec- lamino- foramino- flavec-
tomie tomie tomie tomie tomie N 

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal % 

60 100 46 76 , 7  45 75 60 

26 7 , 2  2 0 , 06 278 7 7 , 2  25 6 , 9  108 JO 360 

allen bilaterale laminectomie werd verricht en 
dat bij 76, 7% van de patienten bilaterale la
minectomie plus laminotomie werd gedaan. Bij 
75% van de patienten geschiedde bilaterale la
minectomie plus foraminotomie. 

In groep B werd bij 30% van de patienten vol
staan met flavectomie, 77, 2% werd geopereerd 
via een laminotomie. Bij 6, 9% van de patienten 
werd foraminotomie verricht, terwijl slechts 
bij 0,06% laminectomie en bij 7, 2% bilaterale 
laminectomie werd gedaan. 

Operatiebevindingen. 

De belangrijkste bevinding was uiteraard de 
hernia nuclei pulposi lumbalis (waaronder tevens 
alle varianten van prolaps tot losse sequester 
worden verstaan), die de wortelcompressie ver
oorzaakte. 

Zoals bleek uit hoofdstuk V, literatuurover
zicht, kunnen de volgende bevindingen durante 
operatione van invloed zijn op het operatie
resultaat : een hernia op twee niveau ' s, de 
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"soort" hernia ( losse sequester ) ,  de grootte van 
de hernia , localisatie , het aanwezig zijn van 
osteofyten en richels , een lumbale s tenose , 
hypertrofie van de epidurale veneuze plexus , 
hypertrofisch ligamentum flavum en wervelanoma
lieën . Deze factoren werden dan ook - voor zover 
mogelijk - nader onderzocht in de operatiever
slagen en voor beide groepen vergeleken ( tabel 
14 en 15 ) .  

Hernia op twee niveau ' s :  bij 11 , 7% van de pa
tienten van groep A en blj 5 , 6% van de pa
tienten van groep B werd een discusprolaps 
op twee niveau ' s  gevonden . ( T  = 1 , 79  < 1 , 96 ) . 
Hieronder wordt niét het subligamentair ge
sequestreerde discusmateriaal verstaan , doch 
discusweefsel , dat zich los heeft gemaakt van 
de oorspronkelijke discus en het ligamentum 

Tabel 14 . 

Niveau van de discusprolaps gevonden tijdens de operatie . 

groep A ( N  = 60) 

aantal % 

L2-3 

L3-4 

L4-5 26 43 , 3  

L5-Sl 27 45 

L3-4 en L4-5 

L4-5 en L5-Sl 7 1 1 ,  7 

op 2 niveau ' s :  T 1 , 79 ( < 1 , 96 ) . 

groep B ( N  = 360) 

aantal % 

1 0 , 3  

8 2 ,2 

208 5 7 , 6  

123 34 , 3  

3 0 , 9  

17 4 , 7  



Tabel 15 . 

Operatiebevindingen . 

1 .  

2 .  

3 .  

4 .  

5 .  

6 .  

7 .  

1 .  
2 .  

groep A groep B 

aantal % aantal % 

h . n . p .  op 2 niveau ' s  7 11 , 7 20 5 , 6 

sequester 1 1 , 7  25 6 , 9  

osteofyten en richels 18 30 22 6 , 1  

lumbale stenose 1 1 , 7  19 5 , 3  

varicosis epidurale plexus 1 1 , 7  20 5 , 5  

hypertrofie van het lig . 
flavum 2 3 , 3  5 1 , 4  

wervelanomalie 1 1 , 7  9 2 , 5  

T = 1 , 79 3 .  T = 5 , 83 5 .  T = 1 , 28 7 .  T = 0 , 39 
T = 1 , 57 4 .  T = 1 , 22 6 .  T = 1 , 10 ( zie tekst ) .  

longitudinale posterius heeft geperforeerd. 
Soms ligt dit fragment lateraal van dit liga
ment; er is dan een 

sequester, dat zich in het wervelkanaal kan ver
plaatsen in verschillende richtingen, bij 
voorbeeld langs een van de wortels naar het 
foramen intervertebrale. Het aantal sequesters 
gevonden in groep A, was 1 (1, 7%) en in groep 
B 25 (6, 9%) , 

Osteofyten en richels : het aanwezig zijn van 
osteofyten en richels kan de operatieresulta
ten ten ongunste beïnvloeden; dit kan zich 
uiten in postoperatieve low back pain . 
In groep A werd 18 maal (30%) melding gemaakt 
van osteofyten en richels, in groep B 22 maal 
(6 , 1%). Dit is een duidelijk verschil; moge-

149 



150 

lijk dat men in groep B met de geringere moge
lijkheid tot inspectie niet zo snel "op het 
spoor" kwam van osteofyten en richels. 

Lumbale stenose: Dit werd 1 maal aangetroffen 
in groep A (1, 7%) en 19 maal in groep B (5, 3%). 
( T  = 1, 22 < 1,96). 

Varicosis epidurale veneuze plexus: in groep A 
werd 1 maal (1, 7%) en in groep B werd 20 maal 
(5, 5%) een sterk uitgezette epidurale veneu
ze plexus gevonden (T = 1, 28 < 1, 96). 

Hypertrofie ligamentum flavum: in groep A werd 
2 maal (3, 3%) en in groep B 5 maal (1, 4%) 
melding gemaakt van een hypertrofisch liga
mentum flavum. (T = 1,10 < 1, 96). 

Wervelanomalieën: zoals lumbalisatie, sacralisa
tie, kissing spines, kwamen 1 maal in groep A 
(1, 7%) en 9 maal in groep B (2, 5%) voor. 
( T  = 0, 39 < 1, 96). 

Postoperatieve complicaties. 

In de ziektegeschiedenissen werd gewag gemaakt 
van de volgende complicaties (tabel 16): 

postoperatieve wondinfectie: groep A geen, 
groep B 4 (1,1%); 

thrombose/embolie : groep A 1 (1, 7%), groep B 
3 (0, 8%); 

passagère peroneusparese: groep A 3 (5%), waar
van 1 maal dubbelzijdig, groep B 14 (3, 8%); 

blaasstoornissen: passagère blaasatonie komt 
postoperatief nogal eens voor; dit is te wijten 
aan diverse factoren, zoals narcose, mogelijk 
ook aan gemanipuleer tijdens de operatie aan 
de caudavezels, de liggende houding en moge
lijk ook psychische factoren; langdurige 
blaasatonie kwam in groep A niét, in groep B 
2 maal voor; bij deze blaasatonie was cathe
terisatie nodig; 



Tabel 16 . 

Postoperatieve complicaties . 

groep A ( N  = 60 ) groep B ( N  = 360 ) 

1 .  wondinfectie 

2 .  thrombose/embolie 

3 .  passagère peroneus-
parese 

4 .  blaasstoornissen 

1 .  T = 0 , 82 
2 .  T = 0 , 615 
3 .  T = 0 , 40 ( < 1 , 96 ) . 

4 .  T = 0 , 82 

aantal 

0 

1 

3 

0 

% aantal % 

0 4 1 , 1  

1 , 7  3 0 , 8  

5 14 3 , 8  
0 4 1 , 1  

cystitis: kwam in groep A niét, in groep B 
2 maal voor; 

diversen: in groep B kwam 1 maal een passagère 
rijbroek-anaesthesie voor, zonder mictie-
of defaecatiestoornissen, 1 maal een post
operatieve epidurale bloeding bij een patient 
die preoperatief sintrom gebruikte, 1 maal 
een staphylococcen sepsis en 2 maal een 
febris e.c.i. 

Bij het bekijken van deze postoperatieve com
plicaties, blijkt er geen duidelijk verschil 
aantoonbaar tussen de groepen A en B. 

5.  Postope r atieve fase. 

Het effect van de operatie werd beoordeeld 
naar het verloop gemiddeld in de eerste 5 jaar 
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na de operatie en de toestand na 5 jaar . 
Hiertoe werden de volgende parameters getoetst: 

Pijnklachten: pijn is een zeer belangrijke 
parameter ter beoordeling van het operatie
resultaat. Het opheffen van de pijn, veroor
zaakt door wortelcompressie, wordt gezien 
als het belangrijkste doel van de operatie. 
Op de vraag "hebt U pijnklachten?" werd ge
antwoord zoals vermeld in tabel 17. 
Vergelijken we beide groepen dan liggen in 
de categorie "wél pijnklachten" de percenta
ges ongeveer gelijk, in groep A liggen de 
percentages "soms pijnklachten" hoger, en 
liggen de percentages "géén pijnklachten" 
lager dan in groep B .  Er lijkt de trend aan
wezig, dat in groep A meer mensen procentu
eel "soms" last hebben en minder mensen pro
centueel "géén last" dan in groep B. 
Er blijkt gemiddeld geen verschil aantoon
baar in pijnklachten tussen beide groepen 
A en B ( T = 1 , 29 < 1, 96) . 

Tabel 17 

Pijn . 

ja soms neen N 

groep aantal % aantal % aantal % 

A 18 30 35 58 , 3  7 11 , 7 60 

B 112 31 154 43 94 26 360 

Tl = 1 , 29 ( <  1 , 96 ) . 



Tabel 17a . 

Localisatie van de pijn 
totale groep ( zie tabel 

1 

piJn in de 
rug 

groep aantal % 

A 16 26 , 6  

B 63 17 , 5  

pijn in de rug 

pijn in 1 of 2 benen 

pijn in de rug en in 
1 of 2 benen 

Tabel 17b . 

Localisatie van de pijn 
groep ( zie tabel 17 ) .  

1 

pijn in de 
rug 

groep aantal % 

A 

B 

pijn in 

pijn in 

1 

16 

de rug 

1 of 2 

pijn in de rug 
1 of 2 benen 

1 , 67 

4 , 44 

benen 

en in 

bij de "ja" en "soms" categorie in de 
17 ) .  

2 3 4 

pijn in 1 of piJn in de geen N 
2 benen rug en 1 of pijn 

2 benen 

aantal % aantal % aantal % 

12 20 25 4 1 , 7  7 11 , 7 60 

53 14 , 7  150 41 , 7  94 26 , 1  360 

t . o . v .  2 + 3 + 4 T 1 , 68 ( <  1 , 96 )  

t . o . v .  1 + 3 + 4 T = 1 , 05 ( <  1 , 96 )  

t . o . v .  1 + 2 + 4 T 0 ( <  1 , 96 )  

bij d e  "ja" categorie in de totale 

2 3 4 

piJn in 1 of piJn in rug soms + N 
2 benen en in 1 of geen pijn 

2 benen 

aantal % aantal % aantal % 

2 3 , 34 15 25 42 70 60 

17 4 , 72 79 21 , 94 248 68 , 9  360 

t . o . v .  2 + 3 + 4 T = 1 , 01 ( < 1 , 96 )  

t . o . v .  1 + 3 + 4 T 0 , 48 ( <  1 , 96 )  

t . o . v .  1 + 2 + 4 T 0 , 53 ( <  1 , 96 )  

153 



154 

Localisatie van de p1Jn: in de inleiding werd 
al even aangestipt dat de localisatie van 
de pijn interessant was, omdat deze mogelijk 
verschillend zou zijn in beide groepen, het
geen zou kunnen samenhangen met de operatie
methodiek: waren er in groep A meer lage 
rugklachten dan in groep B, en waren er in 
groep B meer recidiverende ischialgieën -
welke zich kunnen uiten als uitstralende 
pijn in het been - dan in groep A? 

De localisatie van de pijn werd daarom 
uitgebreid onderzocht: 
(1) localisatie van de pijn bij de "ja"- en 

"soms"-categorieën uit tabel 17 in de 
totale groep (tabel 17a). Bij het bekij
ken van de subgroepen "pijn in de rug", 
"pijn in eén of twee benen", "pijn in de 
rug en in één of twee benen" ieder apart 
ten opzichte van de som van de overige 
subgroepen, blijkt, dat er na statis
tische bewerking geen aantoonbare verschil
len zijn tussen beide groepen; 

(2) localisatie van de pijn bij de "ja"-ca
tegorie uit tabel 17 in de totale groep 
(tabel 17b). Wordt de localisatie van de 
pijn weer verdeeld in "pijn in de rug", 
"pijn in één of twee benen", "pijn in 
rug en één of twee benen", en worden de
ze subgroepen weer beschouwd ten opzichte 
van de som van de overige subgroepen, 
dan komen er tussen beide groepen geen 
verschillen naar voren; 

(3) localisatie van de pijn bij de "ja"- en 
"soms"-categorie. Hoe was nu de pijn 
verdeeld bij de patienten die opgaven 
wél en soms pijn te hebben? 
Wanneer we op dezelfde wijze als boven 
de pijnlocalisatie weer onderverdelen in 
"pijn in de rug", "pijn in één of twee 
benen" en in "pijn in de rug én in één 



Tabel 17c , 

Localisatie van de pijn bij de "ja" en "soms" categorie 
{ zie tabel 17 ) . 

1 2 3 

pijn in de p1.Jn in 1 of pijn in de rug N 
rug 2 benen en in 1 of 2 

benen 

groep aantal % aantal % aantal % 

A 16 30 , 1  12 22 , 7  25 47 , 2  53 

B 63 23 , 7  53 19 , 9  150 56 , 4  266 

pijn in de rug t . o . v .  2 + 3 T 1 ( < 1 , 96 )  
pijn in 1 of 2 benen t . o . v .  1 + 3 T 0 , 18 ( <  1 , 96 )  

pijn in de rug en in 
1 of 2 benen t . o . v .  1 + 2 T 1 , 23 ( <  1 , 96 )  

Tabel 17d . 

Localisatie van de pijn bij de "ja" categorie ( zie tabel 17 ) ,  

1 2 3 

pijn in de pijn in 1 of pijn in de rug N 
rug 2 benen en in 1 of 2 

benen 

groep aantal % aantal % aantal % 

A 1 5 , 5  2 11 15 83 , 5  18 

B 16 14 ,3  17  14 , 7  79 71 112 

pijn in de rug t . o . v .  2 + 3 T = 1 , 02 ( < 1 , 96 )  

pijn in 1 of 2 benen t . o . v .  1 + 3 T 0 , 45 ( < 1 , 96 )  

pijn in de rug en in 
1 of 2 benen t . o . v .  1 + 2 T = 1 , 12 ( < 1 , 96 ) 
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of twee benen", en bezien we iedere sub
groep weer ten opzichte van de som van 
de twee andere subgroepen, dan komen er 
tussen beide groepen geen verschillen 
naar voren (tabel 17c). 

(4) localisatie van de pijn bij de "ja"-ca
tegorie (tabel 17d). Op dezelfde wljze 
als boven geschetst, werd ook de pijn 
weer onderverdeeld in dezelfde localisa
ties en werden de diverse subgroepen 
apart bekeken ten opzichte van de som 
van de overige subgroepen; er komen geen 
aantoonbare statistische verschillen 
naar voren tussen beide groepen. 

Samenvattend kunnen we stellen, dat er geen 
verschil in localisatie van de pijn aantoon
baar is tussen beide groepen. 

Het subjectieve welbevinden: de antwoorden op 
de vraag "hoe gaat het met U?" (goed-matig
voortdurend rugklachten), worden weergegeven 
in tabel 18. 
Hieruit valt af te leiden dat procentueel in 
groep A minder patienten het goed maken dan 
in groep B, het percentage dat het "matig" 
maakt, blijkt in groep A hoger dan in groep 
B, en een ongeveer gelijk percentage van 
beide groepen heeft voortdurend rugklachten. 
Zo lijkt de trend aanwezig, dat in groep B 
de patienten het subjectief beter maken dan 
in groep A. Er blijkt echter geen statistisch 
aantoonbaar verschil in deze variabele tussen 
beide groepen: T = 1, 61 < 1, 96. 
Het subjectieve welbevinden hangt uiteraard 
samen met het wél of niét hebben van pijn. 
De parameters "pijn" en "subjectief welbe
vinden" lopen dan ook parallel en vertonen 
in groep B een betere trend . Daarom is er 
gekozen voor nog een andere benadering van 
de getallen en wel een combinatie van de 



Tabel 18 . 

Het subjectieve welbevinden . 

goed matig voortdurend N 

aantal ., aantal ,. 
groep A 23 38 , 3  27 

groep B 191 53 115 

T = 1, 61 ( < 1, 96 ) . 

,. 
45 

32 

rugklachten 

aantal % 

10 

54 

16 , 7  

15 , 0  

60 

360 

variabele "pijn" en "subjectief welbevinden". 
Ook echter bij het op een andere wijze sta
tistisch bewerken zijn er geen significante 
verschillen aantoonbaar. Dit was ook wel te 
verwachten, omdat er aan de hand van het oor
spronkelijke materiaal opnieuw bij iedere 
patient de variabelen "pijn" en "welbevinden" 
gescoord moesten worden. (Zie hoofdstuk 
Statistische bewerking). 

De toestand van de patient volgens de huisarts. 
Uit deze getallen (tabel 19) kwamen geen 
duidelijke verschillen naar voren tussen 
groep A en B betreffende de postoperatieve 
toestand , gezien door het oog van de huis
arts (T = 0 , 35 < 1, 96). 
Vergelijken we nu het subjectief welbevinden 
van de patient (tabel 18) met de toestand 
gezien door de huisarts (tabel 19), dan valt 
op dat het "verschil" in welbevinden tussen 
beide groepen - met name dat de patienten 
in groep B zich subjectief meer welbevonden 
dan in groep A - kleiner wordt wanneer de 
toestand bekeken wordt door de huisarts. 
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Tabel 19 . 

Toestand van de patient volgens de huisarts . 

goed matig 

aantal % aantal % 

voortdurend 
rugklachten 

aantal 

N 

groep A 

groep B 

33 

212 

55 

58 , 9  

20 33 , 3  

104 28 , 9  

7 

44 

% 

11 , 7 

12 , 2  

60 

360 

T = 0 , 35 ( <  1 , 96 ) . 

Een verklaring zou kunnen zijn, dat de huis
artsen gunstiger oordelen over de toestand 
van de patient dan de patient zelf, omdat de 
huisarts oordeelt aan de hand van de spreek
uurbezoeken; als de patient niet op het 
spreekuur komt, denkt hij dat het goed gaat. 

De toestand nu, vergeleken met vóór de operatie . 
Wanneer de patienten hun preoperatieve toe
stand vergelijken met de postoperatieve toe
stand ten tijde van het na-onderzoek, dan 
blijkt (tabel 20) dat in groep A 76, 7% zich 
als verbeterd beschouwt, 18, 3% als onver
anderd en 5% als verslechterd. In groep B 
vindt 83, 6% de toestand verbeterd, 10, 3% on
veranderd en 6, 1% verslechterd. 
Vergelijken we de groepen A en B dan is in 
groep A de categorie die de toestand verbeterd 
vindt kleiner dan in groep B; in groep A is 
de categorie "onveranderd" groter dan in 
groep B. De percentages in de categorie "ver
slechterd" zijn in beide groepen gelijk. 
Als we de postoperatieve toestand van beide 
groepen gemiddeld vergelijken, dan is er bij 



Tabel 20 . 

De toestand van de rug , vergeleken met vóór de operatie . 

verbeterd 

groep A 

groep B 

aantal 

46 

301 

T = 0, 77 ( < 1 ,  96 l . 

% 

76 , 7  

83 ,6  

onveranderd 

aantal 

11 

37 

% 

18 , 3  

10 , 3  

verslechterd 

aantal 

3 

22 

% 

5 

6 , 1  

N 

60 

360 

statistische bewerking geen verschil aantoon
baar: T = 0, 77 < 1, 96. 

Duur van de klachten na de operatie (tabel 21). 
Vergelijken we de duur van de postoperatieve 
klachten tussen de patienten van groep A en B, 
dan wordt de duur van de postoperatieve 
klachten in groep B als korter aangegeven dan 
in groep A (T = 1, 05 < 1, 96). 

Tabel 21 . 

Duur van de klachten na de operatie . 

< 3 mnd . 3-6 mnd . 6-12 mnd . ;., 1 j r .  N 

groep aantal � aantal % aantal ., aantal % ,. ,. 
A 21 35 6 10 8 13 25 42 60 

B 137 38 58 16 40 11 125 35 360 

T = 1 ,  05 ( < 1 ,  96 ) . 
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Motoriek: in hoeverre de patienten last hadden 
van verminderde kracht in voet of been, wordt 
weergegeven in tabel 22. 

Tabel 22 . 

Verminderde kracht in voet of been . 

ja soms neen N 

groep aantal O! aantal % ,. aantal % 

160 

A 22 37 

B 132 37 

9 

37 

15 

10 

29 48 60 

191 53 360 

T = 0, 36 ( < 1, 96 ) . 

Vergelijken we de getallen van groep A en B, 
dan blijkt de categorie "ja" voor beide groepen 
gelijk, de categorie "soms" ligt in groep A 
procentueel hoger, de categorie "neen" ligt 
in groep A lager. Er lijkt in groep A een 
trend tot procentueel meer patienten die "soms" 
last hebben, en minder, die géén last hebben 
dan in groep B, dus ten nadele van groep A. 
Bij de statistische bewerking echter van de 
getallen blijkt er gemiddeld betreffende deze 
variabelen geen verschil tussen beide groepen 
( T  = 0 , 36 < 1 , 96 ) . 
Vergelijken we nu de preoperatieve met de 
postoperatieve krachtsvermindering in voet of 
been, zoals opgegeven in de "ja"-categorie 
door de patienten, dan zien we hoe in beide 
groepen een gelijk percentage verbeterde 
(tabel 9). 



Tabel 23 . 

Doof of koud gevoel in voet of been . 

ja soms 

groep aantal % aantal % 

A 23 38 , 4  1 7  28 , 3  

B 146 41 86 24 

T = 0 ( < 1 ,  96 ) . 

Tabel 24 . 

Tintelingen in voet of been . 

ja 

groep aantal 

A 15 

B 74 

T = 0 , 41 ( <  1 , 96 ) . 

% 

25 

20 

soms 

aantal % 

17 28 

118 33 

neen N 

aantal 

20 33 , 3  60 

128 35 360 

neen 

aantal % 

28 47 

168 47 

N 

60 

360 

Sensibiliteit: uit tabel 23 blijkt dat een gelijk 
percentage patienten van groep A en B post
operatief subjectieve sensibiliteitsstoornissen 
heeft. Hieronder wordt verstaan een doof en 
koud gevoel in voet of been. Ook is er geen 
procentueel verschil in het aantal patienten 
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dat opgeeft last te hebben van tintelingen in 
voet of been, (T = 0, 41 < 1, 96), tabel 24. 

Conservatieve behandeling. Het weer moeten onder
gaan van een absolute bedrustkuur is een hele 
ingreep en als zodanig een duidelijke graad
meter betreffende de toestand van de rug in het 
verloop van de postoperatieve fase. Deze va
riabele is voor beide groepen niet verschil
lend (tabel 25), T = 0, 41 < 1, 96. 

Tabel 25 . 

Bedrustkuur in de postoperatieve fase . 

groep 

A 

B 

neen 

aantal 

48 

302 

T = 0 , 41 ( < 1 , 96 ) .  

% 

80 

84 

éénmaal 

aantal % 

9 

37 

15 

10 

meerdere 
malen 

aantal 

3 

21 

% 

5 

6 

N 

60 

360 

Fysische therapie en medicatie (tabel 26 en 27). 
Dit zijn minder relevante parameters dan de 
bedrustkuur. Betreffende deze items is er 
geen verschil aantoonbaar tussen beide groepen. 
(T = 1, 47 resp. 0, 29: < 1, 96). 

Werkhervatting. Werkhervatting boet de laatste 
jaren in toenemende mate in als parameter voor 
het operatieresultaat, omdat deze afhankelijk 
is van vele andere factoren, zowel psycho
sociaal als economisch van aard. 
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Wat de economische factoren betreft, is de 
werkgelegenheid zeer belangrijk. In de jaren 



Tabel 26 . 

Fysische therapie in de onderzoekperiode . 

ja soms neen 

groep aantal % aantal % aantal % 

A 4 7 4 7 52 86 

B 36 10 46 13 277 77 

T = 1 , 47 (< 1 , 96 ) .  

Tabel 27 . 

Medicatie i . v . m .  rugklachten in d e  onderzoekperiode . 

ja soms neen 

groep aantal % aantal ., aantal % /0 

A 5 8 11  18 44 74 

B 43 12 50 14 267 74 

T = 0, 29 ( < 1 ,  96 ) . 

' 71 t/m ' 75 was de werkloosheid echter nog 

N 

60 

360 

N 

60 

360 

niet zo groot als thans, zodat werkhervatting 
in dit onderzoek nog een betrekkelijk relevante 
parameter was. 
Op dezelfde wijze als preoperatief (zie tabel 6 )  
werd gedaan, werden ook postoperatief de be
roepen ingedeeld in categorie I, II en III en 
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Tabel 28 . 

Indeling van de postoperatieve beroepen . 

cat . I cat .  II 

groep aantal % aantal % 

A 8 13 , 3  28 46 ,7  

8 24 6 , 7  173 48 

cat .  I :  zwaar werk 
cat .  II : middelzwa&r werk 
cat . I II : licht werk 
cat . IV : geen werk . 

cat . III  

aantal 'Y, 

1 2  20 

76 21 , 1  

cat . IV 

arbeids- gepen-
ongeschikt sioneerd 

aantal % aantal % 

12 20 -

N 

60 

83 23 , 1  4 1 , 1  360 

T = 1 , 24 ( <.  1 , 96 l .  
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werden er groepen gemaakt voor de "arbeids
ongeschikten" en "gepensioneerden" (tabel 28). 
In groep A bleek 13, 3% nog in categorie I te 
vallen, 46, 7% in categorie II en 20% in catego
rie III; 20% in groep A gaf op arbeidsonge
schikt te zijn. Er zijn geen patienten die ge
pensioneerd zijn . 
In groep B viel 6, 7% in categorie I, 48% in 
categorie II en 21,1% in categorie III; 23,1% 
bleek arbeidsongeschikt en 1,1% gepensioneerd. 

Beschouwen we de arbeidsongeschikten en ge
pensioneerden als één categorie, met name een 
categorie zonder werk, (categorie IV) en gaan 
we dan bekijken hoe zwaar gemiddeld het "werk" 
in de vier categorieën gemiddeld is voor beide 
groepen, dan blijkt dit geen verschil op te 
leveren (T = 1, 24 < 1, 96). 
Bij vergelijking van tabel 6 met tabel 28 
blijkt, dat er in beide groepen een verschuiving 
naar de minder zware beroepen en de categorie 



"arbeidsongeschiktheid" is opgetreden. 
Nemen we de categorie "arbeidsongeschikten" en 
"gepensioneerden" tesamen, dan ontstaan er vier 
categorieën; gemiddeld is de belasting van het 
werk in de groepen A en B statistisch niet 
aantoonbaar verschillend (T = 1, 24 ) .  Was het 
"werk" in groep A preoperatief gemiddeld zwaar
der dan in groep B, dit verschil valt post
operatief weg. 

Om de preoperatieve- en postoperatieve werk
situatie beter te kunnen vergelijken, worden 
thans, evenals preoperatief gedaan werd (tabel 
7 ) ,  ook postoperatief de categorieën "arbeids
ongeschikten" en "gepensioneerden" buiten be
schouwing gelaten, (tabel 29 ) .  

Tabel 29 , 

Indeling van de postoperatieve beroepen , zonder "arbeidsonge-
schikt" en "gepensioneerd" ,  

cat .  I cat . II cat .  III N 

aantal % aantal % aantal % 

groep A 8 16 , 7  28 58 , 3  12 25 48 

groep B 24 8 , 8  173 63 , 4  76 27 , 8  273 

T = 1 , 17 { < 1 ,  96 ) . 

Was preoperatief gemiddeld in groep A het be
roep zwaarder, postoperatief is gemiddeld het 
beroep in beide groepen statistisch niet aan
toonbaar verschillend (T = 1,17 < 1, 96 ) .  

Bezien we nu apart de twee uiterste catego
rieën, namelijk categorie I en de arbeidsonge
schikten in beide groepen A en B: 
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categorie I: in groep A vielen preoperatief 22 
patienten in categorie I, postoperatief nog 8, 
dus 36, 4% kon het zware werk blijven doen; 
in groep B vielen preoperatief 95 patienten 
in categorie I, postoperatief nog 24, dus 
25, 3% kon het zware werk hervatten. 
Met de T-toets kon geen verschil tussen beide 
groepen worden aangetoond ten aanzien van de 
werkhervatting in het zware beroep, T = 1,05 
< 1, 96. 

Anders gezegd, het aantal "uitvallers" in 
de zware beroepen is niet verschillend in 
beide groepen. 

Categorie arbeidsongeschikten. In groep A valt 
postoperatief 20% in de categorie arbeidsonge
schikt, in groep B 23,1%; deze percentages 
vertonen geen duidelijk verschil. Realiseren 
we ons dat preoperatief een gelijk percentage 
in de categorie arbeidsongeschiktheid viel 
(1, 7%), dan blijkt er geen duidelijk verschil 
tussen het aantal patienten dat in beide 
groepen bij de categorie arbeidsongeschiktheid 
kwam; postoperatief is in beide groepen het 
aantal "nieuwelingen" in de categorie arbeids
ongeschikten gelijk. Bezien we nu of het aan
tal "nieuwelingen" arbeidsongeschikt werd in 
verband met rugklachten en niet om andere 
redenen, dan blijken er in groep A 11 patienten 
postoperatief arbeidsongeschikt geworden te 
zijn in verband met rugklachten; in groep B 
kwamen er 76 patienten bij: hiervan 4 om andere 
redenen, 72 in verband met rugklachten. 

Vergelijken we in beide groepen de patienten 
die arbeidsongeschikt werden tengevolge van 
rugklachten (tabel 30), dan is er geen ver
schil aantoonbaar (T = 0,35 < 1, 96). 

Lichter werk na operatie (tabel 31). 28, 3% van 
groep A en 26,1% van groep B had postoperatief 
lichter werk; 51, 7% van groep A en 49, 7% van 
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Tabel 30 . 

Patienten , die t . g . v .  rugklachten wel/niet arbeidsongeschikt 
werden . 

ja 

aantal % 

groep A 11 18 , 3  

groep B 73 20 , 3  

T 0 1 35 ( < 1 ,  96 ) . 

Tabel 3 1 .  

rteen 

aantal % 

49 81 , 7  

287 79 , 7  

N 

60 

360 

Overgang naar lichter-/geen werk na de operatie . 

groep 

A 

geen lichter 
werk 

aantal % 

31 51 , 7  

lichter 
werk 

aantal % 

17 28 , 3  

arbeids
ongeschikt 

aantal 

12 20 

geen werk 

% 

gepen
sioneerd 

aantal 

N 

% 

60 

B 179 49 , 7  94 26 , 1  83 23 , 1  4 1 , 1  360 

T = 0 , 65 ( < 1 , 96 ,  als "arbeidsongeschikt" en "gepensioneerd" als 
één categorie worden samengenomen ) .  

groep B had even zwaar werk. Uit de tabel 
blijkt dat, zoals reeds eerder vermeld, in 
groep A 20% arbeidsongeschikt was, in groep 
B 23,1%. De laatste kolom laat zien dat er in 
groep A géén, en in groep B 1,1% gepensioneerd 
was. 

167 



We zien geen duidelijk verschil aan de hand 
van deze getallen tussen de werkhervatting 
naar lichter werk tussen de beide groepen. 

Wanneer we de arbeidsongeschikten en ge
pensioneerden als één categorie beschouwen 
(zonder werk), hebben we te maken met drie 
categorieën: geen lichter werk, lichter werk, 
en geen werk. 

Ook wanneer we zo de getallen van tabel 
31 beschouwen, komt er geen aantoonbaar ver
schil naar voren (T = 0, 65). 

Mate van werkhervatting volgens huisarts. 
Bezien we de getallen in tabel 32 en verge
lijken we die met de getallen van tabel 30, 
dan blijkt dat deze getallen niet geheel over
eenstemmen: de huisartsen van groep B geven 
68 patienten op, die niet kunnen werken in 
verband met rugklachten, terwijl uit tabel 30 
blijkt, dat 73 patienten volgens hun eigen 
opgave niet kunnen werken tengevolge van rug
klachten . Vergelijken we tabel 32 met tabel 
31, dan blijkt ook daar een verschil in de 
aantallen, zoals opgegeven in groep B betref-

Tabel 32 .  

Werkhervatting na  de  operatie volgens informatie van de 
huisarts . 

hetzelfde minder kan niet 
werk belastend werken 

groep aantal % aantal % aantal 

A 30 50 17 28 13 

B 196 54 , 4 96 26 , 6  68 

- T = 0 , 03 ( < 1 , 96 ) . 

168 

% 

22 

19 

N 

60 

360 



fende de categorieën "hetzelfde werk" en "geen 
lichter werk": resp. 196 en 179 patienten. Wat 
groep B betreft: in de aantallen van de catego
rie "minder belastend werk" en "lichter werk": 
96, resp. 94 patienten. 

Bij vergelijking van de werkhervatting in 
groep A en B (tabel 32), zoals opgegeven door 
de huisartsen, komen tussen beide groepen geen 
statistisch aantoonbare verschillen naar voren 
(T = 0, 03 < 1, 96). 

Heroperaties: of er wél of géén operatie nodig 
was, is uiteraard het belangrijkste voor de 
patient en in het kader van dit onderzoek be
langrijk als criterium voor het operatieresul
taat. 

De indicatie voor heroperatie werd in beide 
groepen gesteld op grond van recidiefklachten, 
het neurologische beeld en het caudogram. Wat 
dit laatste betreft: door middel van het cauda
gram kwam men niet altijd tot een diagnose, maar 
het droeg bij tot een indicatie voor een her
nieuwde operatie (exploratie). 

Tabel 33 . 

Aantal heroperaties . 

groep A 

groep B 

geen 

aantal o/. 

54 90 

312 86 , 7  

T = 0 ,  8 6  ( < 1 ,  9 6  J • 

één maal meer dan 
één maal 

aantal % aantal % 

6 10 

44 12 , 2  4 1 , 1  

Aantal heroperaties: in tabel 33 wordt het 

N 

60 

360 
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aantal heroperaties in beide groepen weerge
geven. Het blijkt dat in groep A 10% eenmaal 
geheropereerd werd, terwijl dit in groep B bij 
12, 2% van de patienten het geval was. Bij 1,1% 
van de patienten in groep B werd meer dan één 
maal geheropereerd (2 maal). 

Wat het aantal heroperaties betreft is er 
statistisch geen verschil tussen beide groepen 
aantoonbaar: T = 0, 86 < 1, 96. 

Wél of géén heroperatie: aangezien het bij 
dit onderzoek gaat om de resultaten van de 
eerste operatie, is alleen de eerste heropera
tie van belang . Tabel 34 laat dan ook het aantal 
en percentages patienten zien, die geheropereerd 
zijn: in groep A 6 (10%), in groep B 48 (13, 3%). 

Er blijkt geen verschil aantoonbaar tussen 
patienten die wél en niét geheropereerd werden 
in beide groepen (T = 0, 71 < 1, 96). 

Tabel 34 . 

Wel/geen heroperatie . 

geen heroperatie 

groep A 

groep B 

aantal 

54 

312 

T = 0 , 71  ( < 1 , 96 ) .  

% 

90 

86 , 7  

wel heroperatie 

aantal 

6 

48 

. 
. 

10 

13 , 3  

Bevindingen bij de eerste heroperatie . 

N 

60 

360 

Bezien we nu de bevindingen van de (eerste) 
heroperaties in groep A en B (tabel 35), dan 
blijkt dat in groep A bij 6 (10%) litteken
weefsel gevonden werd als oorzaak van de wortel-
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Tabel 35 . 

Bevindingen bij de eerste heroperatie . 

groep 

A 
N:60 

B 
N:360 

T = 2 ,  70 

T = 1 , 72 

all�en ar�ch-
litteken- noiditis 
weefsel 

aantal % aantal 

6 10 

" ,. 

recrdief h . � . p .  

aantal % 

ander 
niveau 

aantal 

div�rsen 

% aantal % 

6 geen 
herop . 

aantal 

54 90 

% 

10 2 , 8  10 2 ,8 17 4 , 8  9 2 , 5  2 0 , 5  312 86 , 7  

( > 1 , 96 ) , indien we de categorie "alleen littekenweefsel ( 1 )  

beschouwen t . o . v .  d e  som van d e  overige 
categorieën (2 + 3 + 4 + 5 + 6 ) . 

( < 1 , 96 ) , indien we de categorie "recidief" ( 3 )  beschouwen 
t . o .v .  de som van de overige categorieën 
( 1  + 2 + 4 + 5 + 6 ) . 

compressie, terwijl dit in groep B bij 10 
(2 , 8%) van de patienten het geval was. 

In groep A werd alleen littekenweefsel ge
vonden als oorzaak voor de hernieuwde wortel
beknelling . Bij groep B werden ook andere oor
zaken gevonden en wel: bij 10 (2, 8%) van de 
patienten een arachnoiditis, 17 (4, 8%) van de 
patienten een recidief (een nieuwe discuspro
laps op hetzelfde niveau) , bij 9 (2 , 5%) van 
de patienten een discusprolaps op een ander 
niveau , bij 2 (0 , 5%) van de patienten was een 
andere oorzaak aanwijsbaar (éénmaal een retro
listhesis en éénmaa_l een nauw spinaalkanaal) . 

Vergelijken we de bevindingen van de her
operaties van groep A en B, dan blijkt dat : 
a .  in de categori e alleen "littekenweefsel" 

komen procentueel duidelijk meer patienten 
voor in groep A dan in groep B, hetgeen 
uitvalt ten nadele van groep A .  Dit verschil 
is statistisch significant: T = 2, 70 > 1, 96 , 
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b. In groep A werden geen, in groep B werden 
andere oorzaken gevonden da.n alleen litte
kenweefsel, die verantwoordelijk bleken voor 
de hernieuwde wortelbeknelling ; 

Het getallenmateriaal in de categorie arachno
iditis, h.n.p. op een ander niveau en "di
versen" is te klein om te bewerken. 

c. Het blijkt dat in groep A géén recidieven 
gevonden werden bij de eerste heroperatie, 
in groep B 17 (4, 8%). 
Bij statistische bewerking blijkt er geen 
aantoonbaar verschil tussen de O recidieven 
bij 60 patienten en 17 recidieven bij 360 
patienten (T = 1, 72 < 1, 96) . 

6 .  Ve rgelijking van de r esultaten van de 
beide ope r atiemethoden. 
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De variabelen uit de postoperatieve fase kun
nen we onderverdelen in twee groepen: 
1. de variabelen die het postoperatieve klinische 

verloop weergeven; 
2. de variabelen die informatie geven over de 

verschillende aspecten van de heroperatie. 

ad. 1: Bij het beschouwen van de variabelen uit 
de postoperatieve fase blijkt, dat er 
een rangorde optreedt van gunstig naar 
ongunstig. Wanneer deze variabelen steeds 
in dezelfde richting statistisch bewerkt 
worden (zie hoofdstuk statistiek), wordt 
duidelijk dat er variabelen zijn, welke 
uitvallen ten gunste van groep A (T = + l ,  
en welke uitvallen ten gunste van groep 
B, (T = -) • 
Overzien we nu de postoperatieve variabelen, 
ondergebracht in tabel 36: 
vele variabelen die een graadmeter zijn 
voor het postoperatieve klinische verloop 



Tabel 36 . 

T-waarden van de postoperatieve variabelen 
(T is significant bij > 1 , 96 ) . 

tabel T 

ten gunste van 
groep A 

17 
18 
17+18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 
26 

27 

28 

29 

30 
31 

Zie 
tekst 
32 
33 
34 
35 

Pijn 
Het subjectieve welbevinden 
Combinatie van pijn en sub
jectieve welbevinden ( hfdst . 
statistiek ) 
Toestand van de rug volgens 
huisarts 
Toestand van de rug verge
leken met vóór de operatie 
Duur van de postoperatieve 
klachten 
Verminderde kracht in voet 
of been 
Doof of koud gevoel in voet 
of been 
Tintelingen in voet 
of been 
Bed rustkuur 
Fysisch-therapeutische be
handeling na 5 jaar 
Medicatie i . v .m .  rugklachten 
na 5 jaar 
Belasting van het post
operatief beroep 
Belasting van het post
operatieve beroep zonder 
arbeidsongeschikten en ge
pensioneerden 
Arbeidsongeschiktheid 
Overgang naar lichter werk/ 
geen werk in de totale groep 
Overgang naar lichter werk in 
de groep met het zwaarste beroep 
Werkhervatting volgens huisarts 
Aantal heroperaties 
Wel/geen heroperatie 
Reden van heroperatie : 
alleen littekenweefsel 
recidief 

0 

1 , 47 

0 , 29 

1 , 24 

1 , 17 
0 , 35 

0 , 65 

1 , 05 

0 , 86 
O ,  71 

1 , 72 

T 

ten gunste van 
groep B 

1 , 29 
1 , 61 

1 , 56 

0 ,35 

0 , 77 

1 , 05 

0 , 36 

0 

0 , 41 
0 , 41  

0 , 03 

2 , 70 
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wijzen in dezelfde richting, en wel ten 
gunste van groep B; de variabelen gegroe
peerd rond het postoperatieve beroep, zo
als werkhervatting en belasting van het 
werk, wijzen in de richting ten gunste 
van groep A. 
De variabele "localisatie van de pijn" 
wordt niet vermeld in tabel 36, aangezien 
hier geen sprake is van een bepaalde rang
orde ; uitgebreide analyse van dit item 
toonde overigens - zoals reeds werd ver
meld - geen aantoonbaar verschil in beide 
groepen. 

ad. 2: Bij de variabelen, die de aspecten be
lichten van de heroperaties, blijkt uit 
tabel 36 dat de variabelen wel/geen her
operatie, aantal heroperaties en recidie
ven, uitvallen ten gunste van groep A, 
terwijl in groep B minder vaak "alleen 
littekenweefsel" werd gevonden bij een 
heroperatie. Dit item valt dus uit ten 
gunste van groep B. 

7 .  Concl usie. 
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Er komt uit dit onderzoek geen duidelijk aantoon
baar verschil naar voren betreffende de resulta
ten van beide operatiemethodieken. 

Het doel van de operatie - decompressie van 
de wortel - wordt in gelijke mate bewerkstelligd 
via beide operatieve toegangswegen. 

De in de literatuur veel voorkomende bewering, 
dat na bilaterale laminectomie vaker postopera
tieve rugklachten voorkomen dan na interlaminaire 
benadering, wordt in dit onderzoek niet bevestigd. 

Tevens wordt veelal gesteld, dat de kans op 
een recidief van een hernia nuclei pulposi na 
interlaminaire benadering groter is dan na bi
laterale laminectomie ; bij vergelijking van beide 



methodieken komt er betreffende het recidief
percentage geen aantoonbaar verschil naar voren. 

8. B eschouwing . 

De beide beschreven operatiemethoden blijken 
geen significante verschillen betreffende de 
resultaten op te leveren : het is dan ook niet 
mogelijk - voor zover dit al verantwoord zou 
zijn vanuit een retrospectief onderzoek - aanbe
velingen voor de toekomst te doen ten aanzien 
van een van beide methodieken . 

Al komen er geen significante verschillen tus
sen beide groepen naar voren, toch is het interes
sant de uitkomsten over de totale groep, 420 pa
tienten, te evalueren en wel ten aanzien van twee 
relevante aspecten: de postoperatieve toestand 
en de werkhervatting. 

Betreffende de postoperatieve toestand blijkt 
ongeveer 50% van de patienten een half jaar na 
de operatie klachtenvrij te zijn (tabel 21). 
Ruim 80% zegt na de operatie verbeterd te zijn 
(tabel 20). Dit laatste percentage stemt overeen 
met de gegevens uit de literatuur (hoofdstuk 
literatuur), waaruit blijkt dat ongeveer 80% van 
de patienten na een h.n. p . -operatie verlost is 
van het radiculaire syndroom. 30,5% Van de pa
tienten heeft nog pijn, welke bij 3, 05% in de rug, 
bij 4,03% in 1 of 2 benen, en tenslotte bij 23, 47% 
in rug en benen was gelocaliseerd (tabel 17 en 17a). 
15, 8% van hen heeft nog voortdurend rugklachten 
(tabel 18); dit zullen waarschijnlijk pseudo
radiculaire klachten zijn, welke veroorzaakt wor
den door arthrotisch degeneratieve afwijkingen 
van de lumbosacrale wervelkolom. 

De pseudoradiculaire klachten, welke preopera
tief aanwezig waren tengevolge van de onjuiste 
statiek van de lumbosacrale wervelkolom ter ont
lasting van de worteldruk, zullen na de operatie 
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verdwijnen ; de pseudoradiculaire klachten echter 
op bodem van arthrosis deformans van de lumbo
sacrale wervelkolom zullen gelijk blijven of pro
grediëren. 

In deze studie werd weliswaar aangetoond dat 
er geen significant verschil is tussen het voor
komen van pseudoradiculaire klachten na beide 
operatiemethoden, dit neemt niet weg dat een 
h. n.p. -operatie op zich de anatomie van de lumbo
sacrale wervelkolom verandert. Hierdoor wijzigt 
de statiek en het bewegingspatroon van de lumbo
sacrale wervelkolom. Annex met het begrip "sta
tiek" is het begrip "stabiliteit" ; dit wordt 
in de literatuur verschillend geïnterpreteerd, 
met name als een begrip dat alleen betrekking 
heeft op het bewegingspatroon van de lumbosacrale 
wervelkolom of als een klinisch begrip (Kingma 
e.a. , 1973). In het laatste geval wordt onder 
stabiliteit verstaan de mate, waarin de lumbo
sacrale wervelkolom in staat is een belasting 
op te vangen. Is dit niet, of onvoldoende het 
geval, dan ontstaan er instabiliteitsklachten, 
"low back pain" ; Newman (1973) stelt: "the 
symptoms of instability are low back pain". In 
deze studie wordt het begrip instabiliteit als 
een klinisch begrip gehanteerd. De instabiliteit, 
die ontstaat na de operatie kan voor een gedeelte 
opgevangen worden door een gerichte nabehandeling. 
De wijze van nabehandelen wordt helaas in publi
caties over de resultaten van h. n. p. -operaties 
niet of onvoldoende vermeld , terwijl dit toch 
van wezenlijk belang en medebepalend is voor de 
postoperatieve toestand van de patient. 

Wat de werkhervatting betreft, blijkt dat 
ongeveer 50% van de 420 patienten hetzelfde werk 
houdt (tabel 31). Ongeveer 19% wordt tengevolge 
van rug- en/of beenklachten arbeidsongeschikt 
(tabel 30). Men dient deze getallen te zien in 
relatie met de preoperatieve werksituatie: 80% 
van de patienten was preoperatief niet in staat 



het werk te verrichten (tabel 8), terwijl 12% 
reeds langer dan 1 jaar uit het werk was (tabel 
9). 

Wat zijn de oorzaken van onbevredigende re
sultaten? 
Beschouwt men tabel 35 dan blijken peridurale fi
brose en arachnoiditis oorzaken voor het niet 
slagen van de operatie. Dergelijke resultaten 
worden in de literatuur gerangschikt onder 
"failures". Wiltse (1977) spreekt van een post
operatieve fibrose als een "unsolved problem" 
en volgens Fager en Freidberg (1980) kan deze 
fibrose leiden tot "multiple operations leading 
to a hopelessly disabled state". Larocca en 
MacNab (1974) stellen: "the extend of the peri
dural fibrosis is directly proportional to the 
size of the laminectomy defects". 

Als oorzaak van de postoperatieve fibrose en 
arachnoiditis wordt voornamelijk de bloeding 
tijdens de operatie genoemd (Helfet, 1978), lae
dering van dura en wortels (Pheasant, 1975), een 
te lange operatieduur, te sterke en langdurige 
tractie aan de wortels (Fager en Freidberg, 1980 ) .  
Een contrastonderzoek en een aansluitende h. n.p.
operatie geven vaker een arachnoïditis dan een 
contrastonderzoek alleen (Mooy, 1980). 

Ter preventie van postoperatieve fibrose wordt 
genoemd het goed afzuigen van bloed; zo vermeldt 
Verbiest (1977) dat mogelijk de zelden in zijn 
serie voorkomende iatrogene postlaminectomie 
stenose te danken is aan het gebruik van een 
negatieve drukdrainage. Pheasant (1975 ) adviseert 
de tractie aan de wortels zo gering mogelijk te 
laten zijn. Het operatiegebied moet volgens hem 
groot genoeg zijn om goed met het instrumenta-
rium om te kunnen gaan om te zien wat men doet. 
Wilson en Kenning (1979 ) adviseren het extra
durale vet intact te laten ter voorkoming van 
adhaesievorming. Larocca en MacNab (1974) verricht
ten experimenten bij honden, waarbij tijdens een 
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rugoperatie bindweefselvorming werd geïnduceerd. 
In een tweede experiment bleek dat bindweefsel
vorming voorkomen kon worden door het plaatsen 
gellfoam over de dura. Dit werd na 6 weken ge
resorbeerd. De auteurs adviseren: een beperkte 
laminectomie, een goede haemostasis, en de dura 
van bovenliggend spierweefsel gescheiden houden 
door gellfoam. Gill e. a. (1978) geven de voor
keur aan "free fat grafts" ter preventie van 
fibrosis. Yong-Hing e. a .  (1980) raden het plaatsen 
van gellfoam af en zagen betere resultaten door 
het plaatsen van stukjes vetweefsel op een eventu
ele durascheur. 

Naast postoperatieve fibrose en arachnoiditis 
als oorzaak van onbevredigende resultaten, samen
hangend met de operatietechniek, zijn er echter 
ook factoren, die onafhankelijk van de operatie
techniek mede bepalend zijn voor de postoperatie
ve toestand van de patient en wel psychologische 
factoren . Dit bleek uit de reacties op de laat
ste vragen gesteld in de enquêtes aan huisartsen 
en patienten: "beschikt U nog over achtergrond
informatie?", respectievelijk "hebt Uzelf nog 
aanvullende opmerkingen (bent U nu eigenlijk 
tevreden, dat U destijds besloten hebt tot opera
tie)?"  Door de aanvullende informatie van de 
huisartsen kwamen de gegevens van de patienten 
in een duidelijk licht te staan ; psychosociale 
factoren zijn medebepalend bij de beoordeling van 
de postoperatieve toestand. De antwoorden van 
de patienten waren wisselend, soms zeer treffend : 
deze varieerden van korte en krachtige medede
lingen zoals "ja" of "neen", tot zeer uitgebreide 
ontboezemingen over het wel en wee rond de opera
tie. 

Het is leerzaam om in het kort die punten aan 
te geven, die in de totale groep van 420 patienten 
steeds weer naar voren komen: 
a. de behoefte aan goede preoperatieve voorlichting; 



de patient wil weten wat een hernia is en wat 
hij van de operatie kan verwachten; 

b. het belang van een goede begeleiding in de 
weken na de operatie, met name het begrijpe
lijk maken van eventuele postoperatieve 
klachten; 

c. de invloed welke de karakterstructuur heeft 
op het operatieresultaat; patienten met ob
jectief weinig aantoonbare klachten blijven 
desondanks klagen, terwijl patienten met blij
vende objectief aantoonbare afwijkingen, zo
als een peroneusinsufficientie, zeer tevreden 
zijn. De laatste jaren wordt er in toenemende 
mate op geïnsisteerd om vooral bij een ondui
delijke indicatie tot de operatie, de patienten 
preoperatief psychologisch te testen. Oostdam 
en Pondaag (1980) onderzochten in hoeverre 
een preoperatief psychologisch onderzoek een 
voorspellende waarde kon hebben ten aanzien 
van het effect van de operatie bij patienten 
met een h.n.p .. Het bleek mogelijk bij 97% 
van 114 patienten in hun studie een correcte 
klassificatie te maken naar het effect van 
operatief ingrijpen. Het zijn patienten met 
neiging tot hypochondrie en hysterie, die een 
ongunstige prognose hebben. Wiltse (1977) en 
Spring e.a. (1977) adviseren patienten, die 
ongunstig scoren op een preoperatief psycho
logisch onderzoek vóór de operatie psychia
trisch te behandelen. 

Werpt men tot slot een blik in de toekomst, 
dan is het waarschijnlijk dat de operatieresulta
ten beter zullen zijn dan in de jaren 1971 -
1975; men is thans in staat de operatie-indicatie 
exacter te stellen, dank zij moderne onderzoek
methoden, zoals caudogrammen met amipaque, disco
grafie, epidurale lumbale flebografie en computer
tomografie. Men kan de aard en localisatie van 
de h.n.p. meer correct vaststellen. Een bilatera-
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le laminectomie ter exploratie is dan ook minder 
snel dan vroeger geïndiceerd. Tegenwoordig is 
de trend de anatomische structuur van de lumbo
sacrale wervelkolom zo volledig mogelijk intact 
te laten bij een h.n.p. -operatie. 



ADD E ND UM . 

Stati sti s c h e  bewerking . 

1. Inleiding. 

Teneinde een juiste vergelijking van de ge
gevens te verkrijgen werden de getallen statis
tisch bewerkt. Het waarnemingsmateriaal bestond 
uit: 
1.1. onderzoek van 60 patienten, groep A, (welke 

allen aan operatiemethode I werden onder
worpen) op pré- en postoperatieve variabelen ; 

1.2. onderzoek van 360 patienten, groep B, (welke 
allen aan operatiemethode II werden onder
worpen) op pré- en postoperatieve variabelen, 
dezelfde variabelen als onder 1.1. 

Onderzocht werden de preoperatieve variabelen 
om te zien of we met twee vergelijkbare groepen 
te maken hadden en de postoperatieve variabelen 
om te onderzoeken of er verschil zou zijn tussen 
de resultaten van de operatiemethoden I en II. 

De variabelen waren allen ordinaal, dat wil 
zeggen de waarden van de variabelen konden ge
ordend worden van "laag" (of "slecht") naar 
"hoog" (of "goed"). Het aantal verschillende 
waarden (categorieën) van een variabele was steeds 
2, 3 of 4. Steeds werden de waarden (1, 2) of 
(1, 2, 3) of (1, 2, 3, 4) aan de categorieën toe
gekend. Het waarnemingsmateriaal kon dus worden 
samengevat in een aantal 2 x 2, 2 x 3 en 2 x 4 
tabellen. 

Werden er geen duidelijke verschillen in de 
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variabelen gevonden tussen groep A en B bij het 
bekijken van de desbetreffende tabel, dan was 
toetsen overbodig en werd volstaan met beschrij
ving van de tabel. Werd er wel getoetst, dan ver
liep de statistische analyse van deze tabellen 
als volgt: 

voor iedere tabel toetsten we de hypothese 
H

0
: operatiemethode I geeft geen systematische 

hogere of lagere waarden op de bekeken va
riabele te zien dan operatiemethode II, 

tegen de hypothese 
H : operatiemethode II geeft systematisch hogere 

a of lagere waarden op de bekeken variabele te 
zien dan bij operatiemethode I. 

De in H0 gespecificeerde hypothese noemt men de 
nulhypothese. 

Bij het toetsen van de hypothese gaat men ruw
weg als volgt te werk: er werd een toetsingsgroot
heid uit de waarnemingen berekend, alsmede een 
overschrijdingskans; dit is de kans, dat men de 
verkregen waarden via de toetsingsgrootheid of 
een nog meer extreme waarde zal verkrijgen, in
dien de nulhypothese in feite juist is. Indien 
de overschrijdingskans kleiner is dan een gegeven 
onbetrouwbaarheidsdrempel (veelal kiest men a = 
0,05 of a = 0,01) dan wordt de nulhypothese H

0 verworpen (te onaannemelijk) ten gunste van de 
alternatieve hypothese H dat operatiemethode II  
systematisch hogere (danawel lagere) waarden op 
de bekeken variabele te zien geeft dan operatie
methode I. Bij verwerping van H spreekt men wel 
van een significant resultaat. Bit betekent dat 
de verschillen in frequenties van voorkomen van 
de verschillende categorieën tussen operatie
methode I en II niet het gevolg is van toeval. 
Om voor een bepaalde variabele verschillen aan 
te tonen tussen groep A en B, werd gebruik ge
maakt van hierna te beschrijven toetsen. 



2. Analyse van een K x 2 - tabel. 

We beschrijven de toetsingsprocedure voor 
K = 3; het geval K = 4 of 5 verliep volkomen 
analoog. 

K = 3 deed zich voor bij variabelen met drie 
ordinaal gerangschikte categorieën, zoals bij 
voorbeeld: goed - matig - slecht. 

Bij de twee groepen A en B werden de resulta
ten ondergebracht in een 2 x 3-tabel. Ter verge
lijking van de resultaten van de twee groepen 
voor de betreffende variabelen gebruikten we de 
toetsen voor het vergelijken van de gemiddelden. 
Deze toets kon worden gebruikt omdat er een gra
dueel verschil was tussen de categorieën van 
één variabele, b.v. goed - matig - slecht. 

Aangezien we uitgingen van de hypothese, dat 
groep A en B eenzelfde kans hadden, werd er twee
zijdig getoetst. Bij de grootte van beide groe
pen (groep A 60 en groep B 360 patienten), moest 
de toetswaarde (T) groter zijn dan 1, 96 bij een 
5% significantieniveau (toets van Yates; de 
Jonge, 1960). 

De toets werd uitgewerkt via de 2 x 3-tabel: 

1 2 3 totalen 
B Nll Nl2 Nl3 Nl. 

A N21 N22 N23 N2. 

totaal N.l N.2 N.3 N .. = Nl. + N2. 

Nemen we als numeriek voorbeeld de variabele 
"pijn" (tabel 17): 

1 2 3 totalen 
B ll2 154 94 360 

A 18 35 7 60 

totaal 130 189 101 420 
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De toetsingsgrootheid wordt nu gedefinieerd als: 

X
B = 

Nll + 2 Nl2 + 3 Nl3 

Nl
. 

N 

Bij het boven beschreven voorbeeld bedraagt 
T = 1, 29 < 1, 96. 

3. Analyse van een 2 x 2-tabel. 

> 1 ,96 

Bij de "ja-neen"-vragen werd gebruik gemaakt, 
naar analogon van de reeds genoemde formule, van 
Fischer's exacte toets voor de 2 x 2-tabel, twee
zijdig getoetst, zonder continuïteitscorrectie 
op 5% significantieniveau. 

2 X 2-tabel: 

1 2 

B Nll Nl2 Nl. 
N21 N22 N2. 

N. l N.2 N • .  

Nemen we als voorbeeld de variabele "wel/geen 
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acuut begin" (tabel 3) ' 

B 147 213 360 
A 32 28 60 

179 241 420 
De toetsingsgrootheid word nu gedefinieerd als: 

Nl2 N22 
Nl. N2. 

T = > 1, 96 

j N.l N. 2 
Nl. N2 . (N .. - 1) 

Het boven beschreven numerieke voorbeeld levert 
de waarde T = 1, 81 < 1, 96 op. 

Indien men de variabele, waar een rangorde op
treedt van gunstig naar ongunstig, steeds in de
zelfde richting bewerkt, blijkt, dat wanneer de 
T-waarde positief is, deze wijst ten gunste van 
groep A; wanneer de T-waarde negatief is, wijst 
deze ten gunste van groep B. 

Neemt men als voorbeeld de variabele "belasting 
van het postoperatieve beroep" (tabel 29), dan 
blijkt T = + 1, 17 (ten gunste van groep A). Be
werkt men de variabele "pijn" (tabel 17), dan is 
T = - 1, 29 (ten gunste van groep B). 

Dit is in zoverre interessant, dat - ook al is 
er geen significantie aantoonbaar - men toch kan 
zien in welke richting een variabele wijst: ten 
gunste of ten ongunste van groep A of B .  Indien 
de diverse variabelen in dezelfde richting wijzen , 
wordt het geheel meer betrouwbaar. 

4. Combinatie van variabelen. 

Hoewel sommige variabelen apart geen signifi
cante verschillen vertoonden, leken bij visuele 
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beoordeling van de tabellen zelf, toch wel moge
lijke verschillen te bestaan; zo was er soms een 
uitkomst ten gunste van groep B (zie voorbeeld 
tabel 18, "welbevinden", T = 1, 61 en tabel 17, 
"pijn", T = 1, 29). Daarom werd er gezocht naar 
een bewerking van een combinatie van de resulta
ten van de variabelen, waarbij mogelijk door een 
toename van het aantal vrijheidsgraden er signi
ficantie zou kunnen optreden. We combineerden 
dan ook als voorbeeld de resultaten van de varia
belen "welbevinden" en "pijn". Teruggaande naar 
het oorspronkelijke getallenmateriaal werden per 
patient opnieuw de scores "welbevinden" en "pijn" 
bepaald. De getallen werden ondergebracht in de 
volgende 3 x 3 x 2-tabel: 

3 x 3 x 2-tabel (per vak behoort het bovenste 
getal tot groep A, het onderste getal tot 
groep B ) . 

a .  gaat slecht b .  gaat slecht c .  gaat slecht 
geen pijn soms pijn wel pijn 

slecht 
0 1 9 
0 2 52 

d .  gaat matig e .  gaat matig f .  gaat matig 
geen pijn soms pijn wel pijn 

matig 
0 19 8 

l 60 54 

g.  gaat goed h .  gaat goed J .  gaat goed 

goed l 
geen pijn soms pijn wel pijn 

7 15 1 

93 92 6 

welbevinden 
pijn --- neen SO!'IS ja 

Deze 3 x 3 x 2-tabel reduceerden we tot een 
2 x 5-tabel door summatie van corresponderende 
elementen in een diagonale richting van links
boven naar rechts-onder. Dit gaf in algemene 



vorm en voor het voorbeeld de volgende resulta-
ten: 

2 x 5-tabel: 

A g d + h a + e + j b + f 

1 � 1 B g d + h a + e + j b + f 

1
5

� 1 

A 7 15 20 9 
B 93 93 66 56 

De T-waarde werd uitgewerkt met de toets voor 
het vergelijken van de gemiddelden voor een 2 x 
5-tabel en bedroeg 1, 56, hetgeen kleiner is dan 
1, 96, zodat er nog steeds geen sprake was van 
een significant verschil tussen de groepen A en 
B .  

Dit resultaat is begrijpelijk omdat er een 
correlatie bestond tussen de scores van beide 
tabellen (welbevinden en pijn). De zin van deze 
bewerking leek voor andere tabellen verloren te 
gaan, gelet op de ingewikkelde omschrijvingen, 
die dan voor nulhypothese en alternatieve hypo
these noodzakelijk zijn, de moeilijke keuze van 
toetsen, die daarbij gebruikt kunnen worden, en 
de interpretatie van de resultaten daarvan. 
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SAMENV AT T ING . 

Welke operatietechniek bij een h.n.p. de meest 
juiste is, staat niet vast. Dit was dan ook de re
den de resultaten van twee verschillende operatie
technieken met elkaar te vergelijken en wel de bi
laterale laminectomie en de interlaminaire metho
diek. 

In de inleiding worden reden en opzet van het 
onderzoek uiteengezet. 

In het eerste hoofdstuk wordt aandacht besteed 
aan de anatomische verhoudingen in het lumbosacrale 
gebied. Speciaal komen de ontwikkeling, bouw en 
innervatie van de discus intervertebralis aan de 
orde. Oorsprong en verloop van de wortels in het 
spinale kanaal en het foramen intervertebrale wor
den besproken. Uit de anatomische verhoudingen 
tussen discus en verloop van de wortels kan men be
grijpen wat de samenhang is tussen een discusprolaps 
op een bepaald niveau en de localisatie van een 
wortelcompressie. Tevens komen de arteriële ver
zorging, de veneuze drainage en de innervatie van 
de lumbosacrale wervelkolom aan de orde. 

In het tweede hoofdstuk worden de functioneel
anatomische aspecten van de lumbosacrale wervel
kolom belicht. Zowel bij rust als bij bewegen is 
de lumbosacrale wervelkolom aan vele mechanische en 
dynamische krachten blootgesteld; dit geldt met 
name voor de discus. In rust blijkt de belasting 
ten aanzien van de discus het gunstigst bij het naar 
voren geplaatst zijn van het lichaamsgewicht; hier
bij is het bekken naar achteren gekanteld, waarbj_j 
de lumbale lordose verstrijkt. Bij bewegen is de 
intradiscale druk afhankelijk van de lichaamsstand. 
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Deze druk stijgt het meest indien bij flexie van de 
lumbosacrale wervelkolom gelijktijdig een voorwerp 
ver van het lichaam af wordt opgetild. Bij flexie 
en extensie worden de bewegingen van duraalzak en 
wortels ten opzichte van het spinale kanaal beïn
vloed: bij flexie treedt er een fysiologische ver
lenging op van het spinale kanaal en een rekking 
van duraalzak en wortels, terwijl bij extensie een 
fysiologische verkorting optreedt van het spinale 
kanaal en een vermindering van de tractie aan de 
wortels. 

In hoofdstuk III worden de pathologische- en 
fysiologische veranderingen van de lumbosacrale 
wervelkolom beschreven bij een h. n. p. ; de veran
deringen van een wervel en discus zijn een gevolg 
van veroudering; bij de degeneratie van een discus 
spelen waarschijnlijk ook immuniteitsprocessen een 
rol. In dit degeneratieproces kan men diverse stadia 
onderkennen: in het begin is er een discopathie, 
vervolgens kan het nucleusweefsel door de breuk van 
de annulus fibrosus naar buiten treden in de 
richting van het spinale kanaal en tenslotte kan er 
een sequestratie van nucleusweefsel ontstaan. Deze 
veranderingen in de discus beïnvloeden de statiek 
van de lumbosacrale wervelkolom in ongunstige zin 
en bevorderen hiermee de arthrotische degeneratie 
van de wervels. Ook de overige structuren, zoals 
gewrichten, ligamenten en spieren, worden ongunstig 
belast , waardoor er secundair veranderingen optre
den. De invloed van het degeneratieproces op de 
wortels wordt beschreven: in het stadium van de 
discopathie is er een irritatie van de vezels van 
de nervus sinuvertebralis en eindtakken van de ramus 
dorsalis van de nervus spinalis, waardoor er pseudo
radiculaire pijn ontstaat. Irritatie van de wortel 
kan ontstaan door lekkage van gedegenereerd nucleus
materiaal naar het spinale kanaal; dit veroorzaakt 
radiculaire pijn (Naylor, 1976 ) .  Bovengenoemde me
chanische en chemische oorzaken geven histologische 
en fysiologische veranderingen van de wortel. Inge-
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gaan wordt op de diverse stadia van radiculitis en 
de klinische symptomen die hier het gevolg van zijn. 

In hoofdstuk IV worden de klinische symptomen 
beschreven, welke samengaan met diverse stadia van 
de discusdegeneratie, met name de symptomen van het 
radiculaire syndroom, veroorzaakt door een h.n. p . •  
Gewezen wordt op de waarde welke gehecht dient te 
worden aan de diverse bevindingen bij het klinisch 
onderzoek. Een duidelijk positief symptoom van 
Lasègue blijkt van groot belang bij het stellen van 
de diagnose. De differentiaal diagnostische proble
men, met name de ziektebeelden, die uitstralende 
pijn vanuit de rug in één of twee benen kunnen geven, 
worden geanalyseerd. In hoeverre het klinisch onder
zoek en diagnostische hulpmiddelen kunnen helpen 
bij de diagnose, wordt in het hoofdstuk nader uit
gewerkt. 

In hoofdstuk V wordt een overzicht gegeven uit 
de literatuur van de operatieresultaten bij een 
h. n. p . .  Er blijkt zich in de loop der jaren, van 
1934 - het jaar waarin Mixter en Barr voor het eerst 
melding maakten van een h. n. p. -operatie - tot thans, 
een duidelijke ontwikkeling af te tekenen in de 
benadering van een h. n. p.: de operatieve toegangs
weg werd kleiner. Aanvankelijk opereerde men via 
een bilaterale laminectomie op meer dan één niveau, 
hierna op één niveau, vervolgens via een (unilatera
le ) laminectomie, daarna via een laminotomie en ten
slotte trachtte men de laatste jaren de wervelbogen 
zoveel mogelijk intact te laten. Er wordt onder
zocht of er verschillen waren in de resultaten van 
de diverse operatietechnieken; aangezien het in deze 
studie gaat om een vergelijking van de resultaten 
van de bilaterale laminectomie en de interlaminaire 
methodiek, wordt onderzocht of er reeds eerder ver
gelijkende onderzoekingen zijn verricht ten aanzien 
van deze methodieken. Als belangrijkste conclusie 
van de literatuurstudie komt naar voren: 
a. er blijkt geen eenduidige mening over samenhang 

tussen operatietechniek bij een h.n. p. en de 
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resultaten; 
b. een vergelijking tussen de diverse follow-ups is 

niet goed mogelijk en wel doordat de selectie van 
patienten vóór de operatie verschillend is en de 
graadmeters, aan de hand waarvan de resultaten 
beoordeeld worden, niet overeenstemmen. Wel wordt 
duidelijk welke variabelen een rol kunnen spelen 
bij het operatieresultaat. Deze variabelen werden 
verzameld. Wil men - zoals in deze studie - de 
resultaten van twee operatietechnieken bij een 
h. n. p. met elkaar vergelijken, dan moeten de va
riabelen immers in beide groepen gelijk zijn; 

c. studies, opgezet met het doel de resultaten van 
twee operatietechnieken te vergelijken zijn weinig 
verricht. Slechts éénmaal werd een studie gevonden, 
waar de resultaten van de bilaterale laminectomie 
en de interlaminaire methodiek met elkaar werden 
vergeleken, met name het onderzoek van Jackson in 
1971, doch dit bleek aan critiek onderhevig. 
Hoofdstuk VI: dit vermeldt de resultaten van een 

5-jaars follow-up van twee verschillende operatie
methodieken bij een h. n.p. : de bilaterale laminecto
mie en de interlaminaire methodiek. Dit geschiedde 
bij twee groepen patienten; de eerste groep bestond 
uit 60 (A), de tweede groep uit 360 patienten (B). 
Bij allen was tijdens de operatie een h. n. p. gevon
den. De gegevens werden verzameld via een uitgebreide 
enquêtering van huisartsen en patienten en via de 
ziektegeschiedenissen. De preoperatieve toestand 
werd geanalyseerd aan de hand van diverse variabelen. 
Deze werden gecodeerd. Met behulp van een statistische 
bewerking werd onderzocht of de groepen vergelijk
baar waren. Het bleek dat er geen statistisch aan
toonbaar verschil was tussen de patienten van groep 
A en B betreffende de leeftijdsopbouw, sexratio, 
follow-up periode, begin en duur van de preoperatieve 
rugklachten, conservatieve behandeling, zoals bed
rustkuur en medicatie, wel of geen werkverzuim, 
perioden van werkverzuim, het preoperatieve klinische 
beeld en de bevindingen bij caudografie. Er bleek 

191 



wel statistisch aantoonbaar verschil betreffende de 
zwaarte van het beroep ( in groep A meer zware be
roepen dan in groep B )  en de fysische therapie ( in 
groep B werd meer fysische therapie gegeven dan in 
groep A ) . Onder restrictie van dit laatste had men 
met twee vergelijkbare groepen te maken . 

Hierna worden de twee operatiemethoden en de 
wijze van nabehandeling uiteengezet . Overeenkomsten 
en verschillen van beide methodieken worden vermeld . 
De operatieverslagen van beide groepen patienten 
werden geanalyseerd en wel betreffende de operatie
techniek en de bevindingen . Het bleek dat bij alle 
patienten van groep A een bilaterale laminectomie 
was verricht , bij 76 , 7% van hen een bilaterale la
minectomie plus laminotomie en tenslotte geschiedde 
bij 75% van hen een bilaterale laminectomie plus 
foraminotomie , 77 ,2% werd geopereerd via een lamino
tomie . Bij 6 , 9% van de patienten van groep B werd 
foraminotomie verricht , terwij l  slechts bij 0 , 06% 
van hen een laminectomie en bij 7 , 2% van hen een 
bilaterale laminectomie werd gedaan . 

Wat de operatiebevindingen betreft , bleek het 
dat behalve de h . n . p . , die de wortelcompressie ver
oorzaakte , de volgende afwijkingen werden gevonden : 
hernia op twee niveau ' s ,  losse sequesters , osteo
fyten en richels , lumbale stenose , varicosis epidu
rale plexus , hypertrofie van het ligamentum flavum 
en wervelanomalieën . Bij vergelijking van deze be
vindingen in beide groepen is er geen statistisch 
verschil aantoonbaar . Wel echter waren er in groep 
A meer patienten met osteofyten en richels dan in 
groep B .  Uiteen wordt gezet , waarom aan deze be
vinding niet te veel waarde moet worden gehecht . 

Er was geen statistisch significant verschil aan
toonbaar in de postoperatieve complicaties van beide 
groepen . De postoperatieve fase werd beoordeeld aan 
de hand van twee groepen variabelen . Op de eerste 
plaats die variabelen , die bepalend waren voor de 
postoperatieve toestand van de patient : pijn , het 
subjectieve welbevinden , toestand van de rug volgens 
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de huisarts, toestand van de rug in vergelijking 
met vóór de operatie, duur der postoperatieve 
klachten, verminderde kracht in voet of been, doof 
of koud gevoel in voet of been, tintelingen in voet 
of been, bedrustkuur in de follow-up periode, fysi
sche therapie en medicatie op het moment van onder
zoek, overgang naar lichter werk of geen werk, over
gang naar lichter werk bij patienten met preoperatief 
het zwaarste beroep en tenslotte de werkhervatting 
volgens de huisarts. De tweede groep variabelen gaf 
een indruk over de verschillende facetten van de 
heroperatie : het aantal heroperaties per patient, 
wel of geen heroperatie en de reden van heroperatie. 

Teneinde een exacte vergelijking te verkrijgen 
tussen de uitkomsten van de variabelen van groep A 
en B werden de gegevens aan een statistisch onder
zoek onderworpen. De postoperatieve toestand van de 
patient bleek niet aantoonbaar verschillend. Wat de 
variabelen rond de heroperatie betrof, bleek het 
dat in groep A 10% één maal geheropereerd werd, in 
groep B 12, 2% één maal en 1, 1% meer dan één maal. 
In groep A werd 10% geheropereerd, in groep B 13, 3%. 
Deze uitkomsten leveren geen statistisch significant 
verschil op. 

In groep A werd alleen littekenweefsel gevonden 
als oorzaak voor de hernieuwde wortelbeknelling 
(10%). Bij groep B werden ook andere oorzaken ge
vonden en wel: 2, 8% van de patienten een arachno
iditis, 4, 8% een recidief (een nieuwe discusprolaps 
op hetzelfde niveau), bij 2,5% van de patienten 
een discusprolaps op een ander niveau, en bij 0, 5% 
van de patienten een andere oorzaak (één maal een 
retrolisthesis en één maal een nauw spinaalkanaal). 

In groep A werd statistisch significant meer 
"alleen littekenweefsel" gevonden dan in groep B, 
doch in groep B waren ook andere oorzaken voor de 
hernieuwde wortelbeknelling. 

Als conclusie van deze studie komt naar voren dat 
er geen duidelijk aantoonbare verschillen zijn 
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tussen de resultaten van de bilaterale laminecto
mie en de interlaminaire methodiek . 
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SUMMARY. 

It has never been established which surgical 
technique produces the most favourable results in 
herniated disc operations. That is why the results 
of two different surgical methods were compared: 
bilateral laminectomy and the interlaminar method. 

In the introduction the reasons behind the study 
and the methodolgy adopted are explained. 

In the first chapter attention is paid to the 
anatomical situation in the lumbosacral region. 
The origin and route of the roots in the spinal 
canal and the intervertebral foramen are discussed. 
Knowledge of the anatomical relations between disc 
and root locations leads to proper insight into the 
correlation of disc protrusion and nerve root com
pression. In this part the arterial supply, venous 
discharge and nerve distribution of the lumbosacral 
vertebral column are also dealt with. 

In the second chapter the functional anatomical 
aspects of the lumbosacral vertebral column are 
explained. Both when the body is at rest and during 
movement the lumbosacral vertebral column is sub
jected to many mechanical and dynamic forces; this 
applies particularly to the disc. It appears that 
at rest the load on the disc is most favourable 
when the weight of the body is shifted forward; in 
this condition the pelvis is tilted backward while 
the lumbar lordotic curvature flattens. In movement 
the intradiscal pressure depends on posture. This 
pressure increases most when flexion of the lumbo
sacral vertebral column is accompanied by simul
taneous lifting of an object far removed from the 
body. In flexion and extension the movements of 
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the dural sac and roots relative to the spinal canal 
are affected: in flexion physiological lengthening 
of the spinal canal occurs while dural sac and roots 
are stretched; in extension a physiological 
shortening occurs in the spinal canal and traction 
at the roots is reduced. 

Chapter III deals with the pathological and 
physiological alterations of the lumbosacral verte
bral column in patients featuring a herniated disc. 
Changes in a vertebra and disc are due to an aging 
process. It is likely that immunity processes play 
a part in disc degeneration. A number of stages may 
be perceived in the degenerative process: first 
there is discopathy, next the nucleus tissue may 
protrude towards the spinal canal because of rupture 
of the annulus fibrosus, and finally sequestration 
of nucleus tissue may occur. These changes in the 
disc have an adverse effect on the staties of the 
lumbosacral vertebral column and thus encourage 
arthrotic degeneration of the vertebrae. Moreover, 
the ether structures such as joints, ligaments and 
muscles, are subjected to harmful leads, which 
tend to give rise to secondary changes. The influence 
of the degenerative process on the roots is also 
described: at the discopathy stage there is irrita
tion of the fibres of the sinuvertebral nerve and 
end branches of the dorsal ramus of the spinal nerve, 
causing pseudoradicular pain. The root may be 
irritated by degenerated nuclear matter leaking to 
the spinal canal, which will cause radicular pain. 
The above-mentioned mechanical and chemical causes 
bring about histological and physiological changes 
in the root. The various stages of radiculitis and 
their accompanying clinical symptoms are dealt with. 

Chapter IV starts with a description of the 
clinical symptoms which are characteristic of the 
various stages of disc degeneration, particularly 
symptoms of the radicular syndrome caused by a 
herniated disc. Special attention is given to the 
value which should be attached to various findings 
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during clinical examination. A clearly positive 
Lasègue sign is demonstrated to be very important 
to arrive at the correct diagnosis. The differential 
diagnostic problems, notably the clinical pictures 
which may be brought about by pain radiating from 
the back towards one or both legs, are analysed . 
In this section it is also ccnsidered to what extent 
clinical examination and diagnostic aids may con
tribute to the correct diagnosis being made. 

On the basis of the literature chapter V presents 
a survey of the results of herniated disc surgery. 
It is shown that in the years after 1934 - the year 
in which Mixter and Barr first announced a herniated 
disc operation - until the present a substantial 
development may be perceived in the approach of 
surgeons to disc protrusion: there has been a marked 
decrease in the size of the opening made to provide 
access to the affected disc . At first, operations 
were performed through bilateral laminectomy at 
more than one level, then at one level, next through 
a (unilateral) laminectomy, after that through a 
laminotomy, and in recent years operations have been 
characterized by attempts to affect the vertebral 
arches as little as possible. It is analysed whether 
there were differences in results of the various 
surgical approaches. As this study is concerned 
with comparing the results of bilateral laminectomy 
and the interlaminar method, it has been studied 
whether comparable research into these two techniques 
was performed in the past. 

The main conclusions from the analysis of the 
literature are as fellows. 
a. There appear to be no unequivocal views on the 

correlation between surgical approach to herni
ated disc and results. 

b ,  A comparison of various follow-ups is, in fact, 
impossible. This is because different methods 
of preoperative patient selection were used and 
parameters employed in evaluating results of 
surgery differ. It does become clear, however, 
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which factors may affect the results of surgery. 
These variables have been collected. If, as in 
the present study, one wants to compare the 
results of two different surgical methods, the 
variables must actually be the same in either 
group. 

c. Few studies have been undertaken in which results 
of two different surgical methods are compared. 
0nly a single study was found which compared the 
results of bilateral laminectomy and the inter
laminar method: that carried out by Jackson in 
1971. Unfortunately, this study turned out to be 
the object of criticism. 
Chapter VI lists the results of a five-year 

follow-up of two different surgical methods: the 
bilateral laminectomy and the interlaminar method. 
This was done with two groups of patients: the one 
group consisted of 60 patients (A ) ,  the other of 
360 patients (B ) .  With all subjects surgery had 
revealed a herniated disc. Data were collected by 
means of a comprehensive enquiry held among general 
practitioners and patients, and through case histories. 
Preoperative condition was analysed on the basis of 
various parameters, which were coded. By means of 
statistical processing of data it was then studied 
whether the groups were comparable. There appeared 
to be no statistically significant difference 
between the patients of the two groups in respect 
of age structure, sex ratio, follow-up period, com
mencement and duration of preoperative back complaints, 
conservative treatment, including bed rest and 
medication, absenteeism from work, periods of such 
absenteeism, preoperative clinical picture and 
findings of caudography. A statistically significant 
difference was shown, however, between the two 
groups in respect of physically exacting occupations 
(group A contained a greater number of exacting 
o�cupations than group B )  and physical therapy (in 
group B more physical therapy was administered than 
in group A ) .  Subject of these two restrictions the 
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two groups were comparable. 
There fellows an exposition of the two surgical 

methods and the manner of postoperative treatment. 
Agreements and differences of either method are 
discussed. The surgical reports of both groups of 
patients are analysed for surgical method and 
findings. With all subjects of group A bilateral 
laminectomy had been performed , with 76 , 7% of them 
bilateral laminectomy plus laminotomy , and with 75% 
of these patients bilateral laminectomy with fora
minotomy was performed , while 77 , 2% were operated 
on through laminotomy. As regards the patients of 
group B ,  with 6 , 9% foraminotomy was performed , 
while with only 0 , 06% of them laminectomy occurred , 
and 7 , 2% underwent bilateral laminectomy. 

As for the findings during surgery , it is stated 
that beside the herniated disc causing the root 
compression the following disorders were found: 
disc protrusion at two levels , detached sequesters , 
osteophytes and ridges , lumbar stenosis , varicosis 
of the epidural plexus , hypertrophy of the yellow 
ligament , and vertebral anomalies. Comparison of 
these findings in the two groups does not show a 
statistically significant difference. However , in 
group A there were more patients with osteophytes 
and ridges than in group B. It is explained why one 
must not attach too much importance to this finding. 

No statistically significant difference can be 
shown between the two groups concerning postoperative 
complications. The postoperative stage has been 
evaluated on the basis of two sets of parameters. 
First , parameters determining the patient ' s  post
operative condition : pain , subjective well-being , 
condition of back according to family doctor , con
dition of back as compared to condition before 
surgery , duration of postoperative complaints , de
creased strength in foot or leg , feeling of numbness 
or cold in foot or leg , tingling in foot or leg , 
bed rest in follow-up period , physical therapy and 
medication at time of examination , change to less 
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demanding work in patients who did the most demanding 
jobs before surgery, and finally return to work as 
stated by the family doctor. 
The second group of variables provides an insight 
into the various aspects of repeat surgery: number 
of repeat operations per patient, whether repeat 
surgery was performed or not, and reasons of repeat 
surgery. 

In order to obtain an exact comparison between 
the results of the variables of group A and B, the 
data are subjected to statistical processing methods. 
No significant differences could be demonstrated in 
the postoperative condition of patients. 

As regards the variables related to repeat surgery, 
in group A 10% of the patients underwent repeat 
surgery once, in group B 12, 2% once, and 1,1% more 
than once. In group A 10% of the patients underwent 
repeat surgery, in group B this figure is 13, 3%. 
This result does not yield a statistically signifi
cant difference. 

In group A only scar tissue was found as the 
cause of returned root compression (10%). In group 
B other causes were found, too: arachnoiditis (2, 8% 
of patients), disc protrusion at the same level 
(4, 8%), disc protrusion at a different level (2, 5%), 
other causes, viz. one retrolisthesis and one narrow 
spinal canal (0, 5%). 

In group A the number of "scar tissue only" cases 
is statistically significantly higher than in group 
B, but then in group B there were also ether causes 
of the returned root compression. 

The conclusion of the present study is that there 
are no clearly demonstrable differences between the 
results of the bilateral laminectomy and the inter
laminar method. 
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