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INLEIDING 

Dagelijks komt de röntgenoloog voor het feit te staan, dat hij 
foto's moet beoordelen van het lumbale deel van de wervelkolom. 
Meestal lijdt de onderzochte patiënt aan "low back pain" of aan een 
éénzijdige "ischias", zodat onder meer gedacht wordt aan een hernia 
nuclei pulposi als oorzaak van de klachten. Over het al of niet aan
wezig zijn daarvan kan geen directe uitspraak worden gedaan, omdat 
de discus intervertebralis de röntgenstralen even sterk absorbeert als 
de omgevende weke delen. Langs indirecte weg is evenwel, op ver
schillende wijzen, de diagnose in vele gevallen met een meer of 
mindere mate van waarschijnlijkheid te stellen. 

Het doel van dit proefschrift is om na te gaan, in hoeverre de 
informaties, verkregen met verschillende röntgendiagnostische metho
den, in overeenstemming zijn met hetgeen bij operatie werd waar
genomen. 

Voor een zuiver oordeel is het noodzakelijk, een grondige kennis 
te bezitten van de anatomie van de discus en van de röntgenanatomie 
van de lumbale wervelkolom. In de Hoofdstukken I, II en III worden 
de anatomie, de embryologische ontwikkeling, de histologische bouw 
en de functie van de tussenwervelschijf besproken. 

In Hoofdstuk IV wordt nader ingegaan op de röntgenanatomie 
van de lumbale wervelkolom. Omdat de literatuur hierover niet in 
alle opzichten voldoende gegevens verschaft, werd door ons enkele 
jaren geleden een aantal normale personen, die nooit rugklachten 
hadden gehad, aan een röntgenonderzoek onderworpen. 

In Hoofdstuk: V wordt uitvoerig ingegaan op de pathologische 
anatomie van de discus en de röntgenologische bevindingen. 

Aan de hand van de röntgenopnamen van 203 patiënten, geope
reerd onder de diagnose hernia nuclei pulposi, wordt in Hoofdstuk VI 
het blanco-röntgenonderzoek in liggende houding besproken. 

In de Hoofdstukken VII en VIII wordt de waarde van het onder
zoek met behulp van contrastmiddelen, respectievelijk myelografie en 
discografie nader getoetst. 
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Hoofdstuk I 

ANATOMIE VAN DE LUMBALE TUSSENWERVELSCHIJF 

De lumbale discus intervertebralis is volgens verschillende auteurs 
min of meer wigvormig, waarbij de voorzijde hoger is dan de achter
zijde (sIEGLBAUER, SPALTEHOLZ, FICK). 

Volgens FICK hebben de gebroeders WEBER de eerste nauwkeurige 
metingen verricht. Naar hun mening bedraagt het totale hoogte
verschil tussen de voor- en de achterzijden van de gezamenlijke 
lumbale disci (Th

12
-S1) 21 mm. Verder wordt door hen mede

gedeeld, dat de hoogte van de lumbale discus naar caudaal toeneemt, 
zodat de presacrale discus het hoogst is. Ook SIEGLBAUER is deze 
mening toegedaan. Hierop komen wij in Hoofdstuk IV terug. 

Door dit hoogteverschil wordt voor een deel de lendenlordose 
verklaard. Voor een deel slechts, want volgens FICK heeft ook het 
wervellichaam L5 deze wigvorm. Enkele jaren geleden heeft nuns 
hierover nog eens een onderzoek verricht. Hij kwam tot de conclusie, 
dat ook L4 dit model heeft. Bovendien zouden de disci boven dit 
wervellichaam gelegen niet de genoemde wigvorm hebben, zodat de 
overgang van de lendenlordose in de "thoracale" kyfose bij L3 

ligt. 
Naar onze mening is geen van beide uitspraken geheel juist, daar 

bij eigen röntgenonderzoek bleek, dat het hoogteverschil in het 
sagittale vlak, zowel van de wervellichamen L3 en L4 als van de 
lumbale disci, sterk varieert. 

Verder is ons bij onderzoek van 50 normale lumbale wervel
kolommen gebleken, dat L5 aan de voorzijde vrijwel steeds hoger 
is dan aan de achterzijde (zie de tekeningen van wervelkolommen in 
Hoofdstuk IV). Hierin kunnen wij dus de opvatting van FICK en 
DUBS bevestigen. 

Wanneer men een lumbale tussenwervelschijf van een jong, vol
wassen cadaver horizontaal doorsnijdt, kan door palpatie van het 
sneevlak tweeërlei soort weefsel onderscheiden worden, nl. : 

3 



a. perifeer een min of meer vast aanvoelende gesloten ring, de 
annulus fibrosus (lamellosus) en 

b. centraal een zachte kern, de nucleus pulposus. 

De overgang tussen beide delen is niet abrupt. Laat men de vinger 
van perifeer naar centraal over het oppervlak glijden, dan blijkt de 
consistentie geleidelijk af te nemen van vast tot zacht. 

ad a: De ringvormige annulus fibrosus is aan de ventrale zijde 
aanmerkelijk breder dan dorsaal en is opgebouwd uit la
mellen, die onderling enigszins variëren in kleur; sommige 
zijn licht van tint, terwijl andere iets donkerder zijn. Dit ver
schil in helderheid varieert evenwel, indien men het opper
vlak onder een andere hoek bekijkt. Volgens FICK berust 
dit op verschillen in breking van het opvallende licht, als 
gevolg van het feit, dat de lamellen elkaar kruisen onder 
scherpe hoeken en bovendien een hoek maken met het ver
ticale vlak. 

Het verloop en de vervlechting van de lamellen worden zeer 
fraai weergegeven door TÖNDURY (zie Af b. 1 en 2). 

Afb. 1. Dwarse doorsnede perifeer door 
de annulus fibrosus bij sterkere vergro
ting. 
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Afb. 2. Idem, het binnenste deel van 
de annulus fibrosus. (Naar TÖNDURY) 



SCHMORL maakt in dit verband nog melding van vezels, die 
de lamellen onderling verbinden en noemt deze "spanvezels". 
Zij zouden functioneel belangrijk zijn, aangezien ledering 
hiervan aanleiding zou geven tot uitbochting van de lamellen. 
TÖNDURY ontkent evenwel het bestaan van deze vezels. 

ad b: De nucleus pulposus wordt geheel door de annulus fibrosus 
omsloten. Daar deze aan de ventrale zijde breder is dan aan 
de dorsale zijde, ligt de nucleus pulposus niet geheel centraal. 
Na horizontale doorsnijding van de discus puilt het nucleus
weefsel iets boven het oppervlak uit. Dit weefsel vertoont 
niet overal een hechte structuur. Het blijkt namelijk mogelijk 
om door palpatie nucleusweefsel opzij te schuiven, zodat een 
holte ontstaat, die tot aan het kraakbeen van het aangrenzende 
wervellichaam reikt (zie Af b. 3, 4 en 5). 

Hoewel PORTAL de eerste was, die op het bestaan van deze 
holte gewezen heeft, komt LUSCHKA de eer toe een systematisch 
onderzoek ingesteld te hebben. Hij kwam tot de conclusie, 
dat deze in grootte varieert en dat bovendien de vorm wisselt. 
Van deze holte heeft SCHMORL gebruik gemaakt bij zijn 
onderzoekingen over degeneratieve afwijkingen van de discus. 
SCHMORL puncteerde deze bij cadavers en injiceerde vervolgens 
een mengsel van warme gelatine en menie. Hierdoor was hij 
in staat de holte röntgenologisch zichtbaar te maken. Boven
dien gaf de rood gekleurde, gestolde gelatine hem de gelegen
heid om op doorsnede hiervan een fraai overzicht te verkrijgen. 
Bij eigen onderzoek van een vijftigtal lumbale disci van jonge, 
volwassen cadavers konden wij de conclusies van LUSCHKA 

bevestigen. Met een voorbeeld kunnen wij dit demonstreren : 
zie Af b. 6. Deze methodiek kan men nucleo- c.q. discografie 
noemen. In Hoofdstuk VIII zullen wij nader ingaan op de 
discografie in vivo. 

In het laatste gedeelte van dit hoofdstuk willen we nog aandacht 
schenken aan de "bekledende" ligamenten en aan de topografische 
relatie tussen de spinale wortels en de lumbale discus. 

Zowel aan de voor- als aan de achtervlakte van de wervelkolom 
is een ligament aanwezig, namelijk het ligamentum longitudinale 
anterius respectievelijk posterius. Het voorste ligament bedekt niet 
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Afb. 3. 
Horizontale doorsnede 
van een lumbale discus 
(L3/L1); � 22 jr. 

Afb. 4. 

Dezelfde discus, 
nucleusholte opengelegd. 

Afb. 5. 
Discus L4/L5; hetzelfde 
cadaver, nucleusholte 
opengelegd. 



Afb. 6. Lumbale wervelkolom van een volwassen mannelijk cadaver. Nucleus
holten ingespoten met een contrastmiddel. 

alleen de voorvlakte, doch ook een deel van de zijvlakte. In het 
lumbale deel van de wervelkolom wordt dit ligament versterkt door 
de aanhechting van de pars lumbalis van het diafragma en van de 
musculus psoas major. In tegenstelling tot het voorste ligament is het 
achterste slechts een smalle band, die zich waaiervormig verbreedt 
ter hoogte van de discus. Elastisch weefsel ontbreekt in beide liga
menten vrijwel geheel. 

Over de verbinding van deze ligamenten met de wervels en de 
disci bestaat nog steeds geen eenstemmigheid. Zo is FICK van oordeel, 
dat het ligamentum longitudinale anterius voornamelijk insereert aan 
het midden van de wervellichamen en dat er geen hechte verbinding 
bestaat met de discus. SCHMORL is daarentegen van mening, dat de 
aanhechting dichter bij, doch niet aan de schijf ligt. Bovendien is 
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volgens SCHMORL het achterste ligament zeer hecht met de schijf 
verbonden en slechts los met het wervellichaam. In een recente 
publikatie van HIRSCH (1953) worden de anatomische verhoudingen, 
zoals weergegeven door SCHMORL, ontkend. Volgens HIRSCH is er 
zowel macroscopisch als microscopisch een nauw verband tussen het 
voorste ligament en de discus, terwijl van een hechte verbinding van 
het achterste ligament met de discus geen sprake is. 

De topografische relatie tussen de lumbale disci en de spinale 
wortels is uitvoerig bestudeerd door DUBS. Op grond van nauwkeurige 
waarnemingen komt deze onderzoeker tot de volgende conclusies: 
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1° de incisura vertebralis caudalis van L
5 

is veel kleiner dan die 
van de overige lendenwervels; 

2° de boog van L
5 

vormt een "breed dak" boven de spinale wortel; 
3° het traject van de spinale wortel tussen de incisura caudalis 

en de discus wordt hierdoor langer; 
4° in tegenstelling hiermede zijn de bovenste lumbale inter

vertebrale foramina ruimer en hebben een steiler verloop. De 
speelruimte voor de zenuw is hierdoor veel groter. 

Schematisch geeft DUBS van een en ander het volgende beeld. 

Afb. 7. Verloop van de wortels L3, L4 en L5 ten opzichte van de disci. (Naar mras) 



Hoqf dstttk II 

EMBRYOLOGISCHE ONTWIKKELING EN 
HISTOLOGISCHE BOUW 

VAN DE TUSSENWERVELSCHIJF 

Reeds in 1555 heeft Vesalius een beschrijving gegeven van de 
discus intervertebralis. Het is merkwaardig, dat er tot voor enkele 
jaren nog geen eenstemmigheid bestond over de structuur van deze 
discus bij de neonatus. 

Zowel BÖHMIG als ÜBERMUTH staan op het standpunt, dat de dif
ferentiatie van het discusweefsel in annulus fibrosus en nucleus 
pulposus optreedt in de prille jeugd. Anderen daarentegen zijn van 
mening, dat bij de neonatus deze differentiatie reeds volledig aan
wezig is. Verschillende onderzoekingen van de laatste jaren hebben 
het bewijs geleverd, dat het standpunt van BÖHMIG en ÜBERMUTH 
onjuist is. 

Ongetwijfeld moet het fraaie onderzoek van TÖNDURY EN PRADER 
het eerst genoemd worden. Tot een gelijkluidend resultaat kwamen 
echter ook COVENTRY, GHORMLEY EN KERNOHAN. Daar eerstgenoem
den het meest uitvoerige onderzoek verricht hebben, zal dit in het 
kort weergegeven worden. 

Het door hen onderzochte materiaal omvat embryonen, variërend 
van 3 tot 150 mm kruinstuitlengte, en neonati. 

Een embryo van 3-3,5 mm kruinstuitlengte heeft een verdeling 
van het mesenchym in segmenten, die om de chorda dorsalis liggen. 
De chorda dorsalis bestaat in deze fase van ontwikkeling uit twee rijen 
kubische cellen, welke duidelijk af te grenzen zijn van de omgeving. 
Op deze leeftijd zijn reeds bloedvaten aanwezig, die vanwege hun 
ligging intersegmentale vaten genoemd worden. 

Bij een lengte van 5 mm bestaat de chorda uit schijfvormige cellen, 
terwijl perifeer een schede aanwezig is. Bovendien zijn nu spleten 
zichtbaar, welke midden in het sclerotoom liggen. Aan de distale 
zijde van deze spleten treedt verdichting van het mesenchym op. 
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Bij een lengte van 9 mm ziet men geen spleten meer, maar ter 
plaatse uitsluitend een zone met sterke verdichting, terwijl het overige 
weefsel betrekkelijk kernarm is. 

Schematisch geven TÖNDURY EN PRADER hiervan het volgende 
beeld: 

. .. 
·:-.:::·.; � :· .: : .. 

3 mm 4 mm 6 mm 

= = bloedvaten. 

::- ·.-:.·.=:· 
1 

;ooooocoe 

intcrsegmentale spleet. 
dicht gebouwd mesench)'m. 
spaarzame mesench)'mkcrnen. 
chorda dorsalis. 
primitieve tussenwervelschijf. 

9 mm 12 mm 

Afb. 8. Schema's wervelkolommen van embryoncn; kruinstuitlengte 
3-12 mm. (Naar TÖNDURY EN PRADCR) 

Eveneens werd door hen een uitgebreid microscopisch onderzoek 
verricht van de tussenwervelschijf bij 25 embryo's van 12-200 mm 
kruinstuitlengte en bij enkele neonati. 

Naar de lengte werd het materiaal verdeeld in de volgende groepen: 

ad I. 
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I kruinstuitlengte 12- 15 mm 
II 

III 
IV neonati 

Kmi11st11itle11gtc 12-15 111111 

20- 50 mm 
70-150 mm 

De discus bestaat nu uit dicht mesenchymaal weefsel. 
Hoewel geen vezelstructuur zichtbaar is, wordt wel een boog
vormige schikking van de perifere celkernen gezien. Peri
chordaal zijn veel minder celkernen aanwezig, welke boven
dien niet gericht zijn; tussen de cellen ligt een homogene 



substantie. Dit voorkraakbeen is duidelijk te onderscheiden 
van het toekomstige wervellichaam, omdat buiten de primi
tieve discus de grondsubstantie veel overvloediger is, de 
cellen minder polymorf zijn en de kernen minder compact 
liggen. 

ad II. Kmi11st11itle11gte 20-50 111111 

Bij deze grootte worden aan de rand van de schijf korte, 
dunne vezels gevonden. Het verloop hiervan is over
eenkomstig de richting van de celkernen bij de vorige groep. 
Deze vezels stralen uit in het op dat moment kraakbenige 
wervellichaam. Perichordaal ontwikkelt zich kraakbeen. 

Fraai wordt een en ander gedemonstreerd in de volgende 
coupes. 

A. B. 

Afb. 9. Embryo: 40 mm.  kruinstuitlengte. 
A: m edio-sagittale snede. Overzicht van de tussenwervelschijven, wervel

lichamen en chorda dorsalis. 
B : vergroting van het ventrale deel van de schijf; de vezelstructuur is fraai 

zichtbaar. (Naar TÖNDURY EN PRADER) 

ad JIJ. Kmi11st11itlengte 70-150 111111 

De vezels zijn nu krachtiger ontwikkeld : dikker en langer. 
De lancetvormige celkernen treden in de perifere zone op de 
achtergrond. Bovendien zijn nu lamellen zichtbaar. 
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Reeds in dit stadium kan men spreken van een annulus 
lamellosus. Duidelijk is een afneming van de differentiatie 
in lamellen zichtbaar van perifeer naar centraal. Voor het 
eerst zijn thans bloedvaten zichtbaar in de discus. Deze 
bloedvaten staan niet in verbinding met het wervellichaam. 
De uitstraling van de vezels in het kraakbeen van het 
corpus vertebrae is nu duidelijk aanwezig. Centraal ziet men 
vermeerdering van de intercellulaire substantie. De cellen 
zijn niet blazig, zoals de kraakbeencellen, maar lancet
vormig of tonen vertakkingen. TÖNDURY EN PRADER beschou
wen dit weefsel als "Faservorknorpel", hoewel het kraakbeen
karakter van de cellen niet absoluut zeker is. 

De volgende coupes laten duidelijk de structuur van de 
annulus lamellosus zien. 

A. B. 

Af b. 10. 
A: Embryo : 100 mm kruinstuitlengte. Medio-sagittale coupe door de annulus lamellosus. 
B: Embryo : 140 mm kruinstuitlengte. Transversale coupe door de annulus lamellosus. 

(Naar TÖNDURY EN PRADER) 
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Tenslotte geven wij van deze groep nog een sagittale 
coupe weer bij een embryo van 120 mm kruinstuitlengte, 
waarop de verankeringszone van de annulus lamellosus fraai 
zichtbaar is. 



Afb. 1 1. Sagittale coupe van de overgang discus in wervellichaam . 
(Naar TÖNDURY EN PRADER) 

ad IV. Neonati 
De lamellen van de annulus fi.brosus hebben zich verder 

ontwikkeld, eindigen wigvormig en gaan in elkaar over. 
Ze bestaan uit parallel verlopende vezels, die in schroef
windingen van de ene naar de andere wervel verlopen. 
De lamellen onderling hebben een tegengesteld verloop. 
Perifeer is de structuur van de afzonderlijke lamellen zeer 
dicht. Naar centraal neemt deze dichtheid af, doch treedt 
een sterke vervlechting op de voorgrond. Verder centraal 
verdwijnt de lamellaire bouw volledig en zijn losse vezel
bundels zichtbaar, die ingebed zijn in lichtgekleurde grond
substantie. De cellen zijn langwerpig tot rond, hebben een 
duidelijk kapsel en komen ook verder overeen met kraak
beencellen. Nog verder naar centraal wordt de grondsub
stantie steeds homogener. 

Vervolgens rijst de vraag, hoe de ontwikkeling in het centrum 
van de schijf plaatsheeft. 

Reeds bij een kruinstuitlengte van 15 mm is de chorda 
een rozenkransvormige streng : het aantal cellen in het wervel
lichaam vermindert, terwijl het aantal in de schijf toeneemt, 
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zonder dat mitosen zichtbaar zijn. Volgens TÖNDURY EN 

PRADER zouden, door de groei van het wervellichaam, de 
cellen passief naar de schijf verplaatst worden. De cellen van 
het chordasegment vormen eerst een compact weefsel, doch 
spoedig zijn intercellulaire vacuolen zichtbaar, waarin een 
slijmmassa aanwezig is. De holten worden steeds groter en 
het chordaweefsel wordt parallel hiermee grofmaziger. Om
streeks de geboorte zijn de chordacellen voor een groot deel 
gedegenereerd en er is dan een peervormige chordaholte aan
wezig, die enigszins excentrisch ligt. De wand is dorsaal 
glad van oppervlak; op de overige plaatsen steken uitlopers 
bestaande uit vezelkraakbeen in het lumen uit. 

Afb. 12. Discus van een neonatus. 
Transversale coupe :  van perifeer binnendringende bloedvaten. 

(Naar TÖNDURY EN PRADER) 

TÖNDURY EN PRADER komen op grond van dit onderzoek tot de 
volgende conclusies : 
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le. in een vroege fase van de foetale ontwikkeling van de discus 
heeft er een differentiatie plaats in annulus fibrosus weefsel 
en vezelkraakbeen. (zie 4e). Van een differentiatie onder in
vloed van de functie is derhalve geen sprake. 



2e. voor de functie van de discus is de verankering van de la
mellen in het kraakbeen van het wervellichaam van grote 
betekenis. 

3e. embryologisch behoren de dek- en grondplaten van de 
wervels tot het wervellichaam en niet tot de schijf. Hiervoor 
pleit niet alleen het feit, dat de hoogtegroei van het wervelli
chaam hierin plaatsheeft, doch ook de gescheiden vascularisatie. 

4e. histologisch en histogenetisch bestaat de schijf uit drie com
ponenten: 
a. annulus lamellosus, die zeer vroeg aangelegd wordt, 
b. vezelkraakbeen, dat zich later ontwikkelt en 
c. nucleus pulposus, optredend omstreeks de geboorte. 

Se. de tussenwervelschijf van de neonatus wordt gevasculariseerd 
van buiten uit ; centraal zijn geen bloedvaten aanwezig. 

TÖNDURY EN PRADER bewijzen dit met de coupe van Afb. 12. 
Indien evenwel de leeftijd van 4 jaar bereikt is, kan men geen 
enkel bloedvat meer aantonen. 

Met dit fraaie onderzoek hebben TÖNDURY EN PRADER ons een 
inzicht gegeven in de microscopische ontwikkeling van de tussen
wervelschijf en wel voornamelijk van de annulus fibrosus. 

Ook de nucleus pulposus is in de laatste jaren uitvoerig bestudeerd. 
Microscopisch bestaat de normale nucleus pulposus uit de volgende 

componenten : 

a. cellen die lijken op chondrocyten, 
b. cellen die opgevat worden als afkomstig van de chorda dorsalis 

en 
c. een intercellulaire matrix, d.w.z. bindweefsel waarin slechts 

spaarzaam fibrillen zichtbaar zijn. 

Aangezien het gewone microscopische onderzoek onvoldoende in
zicht verschaft in de bouw van de intercellulaire matrix, heeft men 
elektronenmicroscopische onderzoekingen verricht. De Zweedse 
onderzoekers SYLVÉN, PAULSEN, HIRSCH EN SNELLMAN hebben deze 
uitgevoerd na extractie met aceton en water. 

Na deze extractie en fixatie kregen zij het beeld van Afb. 13. 
Er is dus nu een netwerk zichtbaar, dat bestaat uit collagene 

fibrillen van verschillende diameter. Dat bij gewoon microscopisch 
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onderzoek geen of nauwelijks structuren zichtbaar zijn, wordt 
veroorzaakt : 

le. door de kleine afmetingen van de fibrillen en 
2e. door de mucoïde, aan de fibrillen gebonden grondsubstantie. 
Deze grondsubstantie bestaat voor een groot deel uit mucopo-

lysacchariden. Volgens LOEVEN is er tussen de afmetingen van de 
fibrillen en de hoeveelheid mucopolysacchariden een verband : hoe 
hoger het gehalte aan mucopolysacchariden, hoe meer de vorming 
van grotere collageen-eenheden wordt tegengegaan. Vermoedelijk 

Afb. 13. Netwerk van fibrillen in de nucleus pulposus. Vergroting : 2 1.500 x. 
(Naar SYLVÉN c.s.) 

bestaan deze mucopolysacchariden voornamelijk uit chondroitine
sulfaat (sYLVÉN c.s.) en niet uit hyaluronzuur, zoals MEYER ver
onderstelt. Digestie-onderzoekingen met zeer actieve testishyalu
ronidase gaven namelijk geen aanwijzing voor de aanwezigheid van 
hyaluronzuur. Bovendien is de intensiteit van de metachromatische 
reactie ongeveer dezelfde als van kraakbeen, terwijl gezuiverd 
hyaluronzuur niet metachromatisch is (sYLVÉN c.s.). 

Deze mucopolysacchariden vormen een gel, waardoor een groot 
waterbindingsvermogen wordt verklaard (HENDRY). Dit water
bindingsvermogen was reeds lange tijd bekend. Zo vermeldt FICK, 

dat het volume van een verse nucleus pulposus 400-500% toeneemt, 
indien men deze in koud water legt. CHARNLEY constateerde een 
gewichtstoename van 60-100% in isotonische zoutsolutie. Bij een 
discus van een rund is deze zelfs 200%. Bij spieren en pezen varieert 
deze gewichtstoename van 10-30%. 
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Daar de wateropneming door de nucleus pulposus in zoutsoluties 
van verschillende sterkte dezelfde is, concludeert HENDRY, dat niet 
de osmose, doch de geltoestand de beslissende factor is. 

Op zeer jeugdige leeftijd is het watergehalte van de nucleus 
circa 85%. 

Volgens DE PUKY varieert het watergehalte en daarmede de hoogte 
van de discus in de loop van de dag. Het verschil tussen de ochtend
en de avondlengte van de mens zou hiermede samenhangen. ERNSTING 
spreekt in dit verband van variatie in de turgor. 

Hiermede is men ons inziens echter op speculatief terrein ge
arriveerd, omdat elk objectief gegeven over de discus bij het levende 
individu ontbreekt. 
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Hoofdstuk III 

DE FUNCTIES VAN DE TUSSENWERVELSCHIJF 

Uit de anatomische beschrijving is gebleken, dat de discus inter
vertebralis een zeer bijzondere structuur heeft, namelijk een zachte 
nucleus pulposus, omsloten door een vrij starre annulus fibrosus, 
welke geleidelijk in elkaar overgaan. 

In deze syndesmose zijn verschillende bewegingen mogelijk. Deze 
bewegingen zijn evenwel sterk gelimiteerd, onder meer door de 
bouw van de annulus fibrosus, door het spier- en bandapparaat en 
door de kleine wervelgewrichten. Het behoeft dan ook geen betoog, 
dat metingen van excursies aan de wervelkolom, ontdaan van de 
bogen, sterk verschillen van de excursies, die tijdens het leven 
mogelijk zijn. Zo constateerde FICK in het eerste geval een totale 
beweeglijkheid van 110° in het sagittale en van 40° naar elke zijde 
in het frontale vlak. 

Het eerste uitvoerige röntgenologische onderzoek in vivo is ver
richt door BAKKE. Dit onderzoek omvat 44 personen : 24 vrouwen 
en 20 mannen. De leeftijd varieerde van 3 tot 79 jaar. BAKKE kwam 
tot het volgende resultaat : 

TABCL 1 
Beweeglfjkhtid vo11 de /11mbole ll'trvrls i11 hel sogillole m i11 btl fro11Jo/e vlok (naar BAKKE) 

Beweeglijkheid sagittaal frontaal 
Extensie Flexie Zijwaartse buiging 

L1/L0 6.6° 2.0- 3.5 
L,/L3 8.0° 3.0° 4.0° 

L,/L, 9.o• 3.0' 5.40 
L,/L5 10.2° 3.7' 4.7° 

Ls/S 1 1 6.4 2.2° 3.40 
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Hieruit kan men concluderen, dat de beweeglijkheid in het sagittale 
vlak in de schijf L5/S1 het grootst is, terwijl dit in het frontale 
vlak geldt voor L3/L4 en L4/L5• Opvallend is de zeer geringe 
flexiemogelijkheid. Naar onze mening is dit onder meer een gevolg 
van het feit, dat de annulus fibrosus aan de voorzijde aanmerkelijk 
breder is dan aan de achterzijde. 

Dat we, gezien de samenstelling van het materiaal ( de proef
personen varieerden in leeftijd van 3 tot 79 jaar!), met onze conclusies 
voorzichtig moeten zijn, blijkt uit een onlangs door TANZ verricht 
onderzoek : dit omvat 10 kinderen en 45 volwassenen. 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn de volgende : 

TABI:L 2 

Be111eeglfjkheid van L, m L6 in het sagiffale vlak op verschil/ende /eejtfjden (naar T ANZ) 

Leeftijd Totale beweeglijkheid sagittaal 
L6/S, L,/L5 

10 personen 2-13 jr. 24.2° 1 4.8° 

14 personen 34-49 jr. 8.2° 12.2° 

22 personen 50-64 j r. 7.8° 8.0° 

9 personen 65-77 j r. 7 .10 7.1° 

Ook TANZ komt dus tot de conclusie, dat de beweeglijkheid in 
het sagittale vlak in de caudale discus het grootst is, doch met de 
beperking, dat dit slechts geldt voor jeugdige leeftijden. 

De tussenwervelschijf dient niet alleen als gewricht tussen twee 
wervels, doch ook als lastdrager en buffer. 

Eerst volgen enkele opmerkingen over de functie als lastdrager. 
Algemeen wordt aangenomen, dat de nucleus pulposus, omsloten 
door de straffe annulus fibrosus, als een "waterkussen" fungeert, 
waarin de druk zich alzijdig voortplant, doch dat zelf niet samen
drukbaar is. De veranderingen in de nucleus pulposus hebben der
halve uitsluitend betrekking op de vorm en niet op de inhoud (FICK, 

BRADFORD EN SPURLING, e.a.). Indien de wervellichamen belast 
worden, zal de annulus fibrosus op elk punt onder dezelfde druk ge
plaatst worden. 

Over de druk in de discus in vivo en in vitro zijn wij tot nu toe 
onvoldoende ingelicht. Wij weten slechts, dat het mogelijk is on
geveer 1 cm3 vloeistof in de nucleusholte te injiceren. Een grotere 
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hoeveelheid is bij een normale discus, zelfs onder hoge druk niet 
mogelijk. 

BRADFORD EN SPURLING hebben getracht over de druk in de lumbo
sacrale discus een berekening te maken en redeneren als volgt : 
indien iemand met gestrekte armen een gewicht van 50 kg heft, 
dan ligt het hefpunt ongeveer 75 cm voor het centrum van deze 
discus. De rugspieren hebben een hefboomarm van ongeveer 5 cm. 
Deze spieren moeten dus 1f- X 50 = 750 kg heffen. De totale last 
zou dus 750 t 50 -= 800 kg bedragen. 

Deze theoretische beschouwing klopt evenwel niet met onder
zoekingen door HIRSCH en LOB verricht bij diverse cadaverprepa
raten. Op grond hiervan komen deze onderzoekers tot de conclusie, 
dat de maximale belastbaarheid ongeveer 400 kg bedraagt. Indien 
deze belasting wordt overschreden, treden herhaaldelijk wervel
fracturen op. Hierin ligt dus een waarschuwing om voorzichtig te 
zijn met berekeningen als boven aangegeven. 

In de door ons bestudeerde literatuur vonden wij slechts één 
onderzoek over de normale drukverhoudingen in vitro, namelijk door 
PETTER. Dit onderzoek werd als volgt verricht: 
na verwijdering van de bogen en spieren werden spijkers gedreven 
in het midden van de wervellichamen. Nadat de onderlinge afstand 
was vastgelegd, werd van elke discus de annulus fibrosus circulair 
doorgesneden. Het gevolg hiervan was een vergroting van de 
onderlinge afstand van de spijkers. Vervolgens werd het stuk wervel
kolom zodanig gecomprimeerd, dat deze afstand weer gelijk was aan 
de oorspronkelijke. De druk, die hiervoor aangewend moet worden, 
is volgens PETTER gelijk aan de druk in de discus en zou ongeveer 
32 pounds ( circa 9 kg) bedragen. 

Deze mening lijkt ons evenwel aanvechtbaar, daar bij deze bepaling 
de structuur geheel vernietigd wordt. 

Samenvattend blijkt dus, dat wij geen exacte gegevens hebben over 
drukverhoudingen in de discus, noch in vivo, noch in vitro. Nor
maliter zal deze druk echter niet hoger stijgen dan ongeveer 400 kg 
(HIRSCH, LOB) . 

Het bufferend vermogen van de discus is bestudeerd door HIRSCH. 

Langs experimentele weg is door hem aangetoond, dat door een 
plotseling inwerkende kracht, een slag bijv., de discus in trilling komt, 
waarbij de excursie van de bewegingen snel afneemt. Met nadruk 
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wij st HIRSCH er op, dat een zwaar belaste discus (in casu bij iemand 
die een zware last draagt) reeds bij een geringe extra belasting zal 
scheuren, indien degeneratieve veranderingen in die discus aanwezig 
zijn. 

Deze opvatting zou van betekenis kunnen zijn bij de beoordeling 
van de samenhang tussen een trauma en het onstaan van een hernia. 
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Hoof dst11k IV 

DE RÖNTGENANATOMIE VAN DE LUMBALE 
WERVELKOLOM 

Het röntgenologisch onderzoek van de lumbale wervelkolom, 
zonder het gebruik van contrastmiddelen, kan onder verschillende 
omstandigheden worden uitgevoerd, bijv. : 

in liggende houding, 
in staande houding, 
in extreme standen, zowel in het frontale als in het sagittale vlak, 

hetzij liggend, hetzij in staande houding. 

In de regel wordt door ons het onderzoek in liggende houding 
verricht in twee richtingen, nl. : 

A. voor-achterwaarts, 
B. van terzijde. 

Ad A. Technische uitvoering. 

22 

De patiënt ligt op de rug op de onderzoektafel met een 
kussentje onder het hoofd. De bovenbenen worden circa 40° 

geflecteerd, zodat de voeten op het tafelblad staan. De 
centrale straal van de bundel wordt gericht in de mediane 
lijn, ongeveer twee vingerbreed boven de crista iliaca. De 
focus-filmafstand bedraagt minstens 100 cm. 

Om effectief de strooistralen te beperken heeft een Bucky
rooster met een hoge "ratio" de voorkeur. Verder is het 
gewenst de belichtingstijd niet beneden 2 seconden te kiezen 
en de patiënt tijdens de opname te laten ademen. Hierdoor 
kan men de storende afbeelding van darmgassen laten ver
vagen. 

Deze projectie geeft ons inlichtingen over : 
1 e. de stand van de wervels in het frontale vlak. 

Normaliter is de cranio-caudale as een rechte lijn. Indien 
dit niet het geval is, spreken wij van scoliose, hetzij convex 



Afb. 14. Voor-achterwaartse opnam e van een normale lum bale wervelkolom, 

naar rechts, hetzij convex naar links. Bij de beoordeling van 
een scoliose moet men letten op de vorm van de wervel
lichamen. Indien een zijdelingse afplatting van één of meer 
wervels zichtbaar is, ligt hierin het bewijs, dat deze afwijking 
reeds lang bestaat. 

Aan een zeer geringe buiging in het frontale vlak, waarbij 
de wervellichamen volkomen normaal van vorm zijn, mag 
men geen waarde hechten, tenzij blijkt, dat deze afwijking 
ook in staande houding zichtbaar is. 

2e. de vorm van de wervels en van het sacrum in het frontale vlak. 
Daar het ons inziens overbodig is uit te weiden over de 

normale vorm van de lumbale wervels en het sacrum, zullen 
wij uitsluitend aandacht schenken aan enkele anomalieën. 
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Het spreekt vanzelf, dat wij niet alle anomalieën in de 
vorm van de wervels de revue zullen laten passeren, doch 
uitsluitend die, waarbij tevens de discus congenitaal versmald 
kan zijn. 

Deze congenitale versmalling komt voor bij numerieke 
variaties in het lumbo-sacrale overgangsgebied. Anatomisch 
spreekt men bijv. van lumbalisatie, sacralisatie, éénzijdige 
lumbalisatie, éénzijdige sacralisatie. 

In de huidige röntgenologische literatuur worden deze 
variaties evenwel niet meer met deze termen aangeduid, doch 
spreekt men van een overgangswervel. Nu rijst de vraag, 
wanneer men van een overgangswervel mag, of moet spreken. 
Het criterium hiervoor is de vorm van de processus trans
versus van de caudale presacrale wervel (sCHMORL EN 

JUNGHANNS, LIECHTI). 

L5 

S a c  r u rn. 

S acrum 

S a c r u m  

Afb. 15.  Drie vormen van lumbo-sacrale overgangswervel. 



Indien men hierop let, zijn er drie varianten : 
a. de processus transversus heeft één- of dubbelzijdig een uit

bochting naar distaal en is aan de laterale zijde plomp, waar
door het model vleugelvormig is; 

b. de processus transversus articuleert, hetzij één-, hetzij dubbel
zijdig met het sacrum; 

c. de processus transversus is éénzijdig benig met het sacrum 
verbonden : asymmetrische ossale overgangswervel. 

Een en ander is weergegeven in Afb. 15. 

De gegevens in de literatuur over de frequentie van deze 
anomalieën lopen sterk uiteen (0.6-25%). De voornaamste 
oorzaak van dit grote verschil ligt in de omstandigheid, dat 
men verschillende maatstaven aanlegt. Gebruikt men even
wel genoemde criteria, dan komt men op ongeveer 5%. 

In ons materiaal van 140 normale volwassen proefpersonen 
(zie blz. 27) waren 8 gevallen van een overgangswervel. De 
hoogte van de discus, gelegen onder deze wervel, wordt 
nader besproken op blz. 31. 

Van anatomisch standpunt kan men bezwaren aanvoeren 
tegen de term overgangswervel, daar niet alle gevallen van 
numerieke variaties op deze wijze aangetoond worden. 
Immers ontgaan ons zowel totale lumbalisatie als totale 
sacralisatie. Daar het voor klinisch-röntgenologische doel
einden van geen praktische betekenis is, hierover ingelicht 
te zijn, ziet men tegenwoordig bewust van een volledig 
onderzoek van de gehele wervelkolom af en daarmede ook 
van de diagnostiek van laatstgenoemde variaties (scHMORL en 
JUNGHANNS). 

Tenslotte willen wij nog opmerken, dat het niet van groot 
belang is, of in deze projectie de disci tangentieel afgebeeld 
worden. Door de lordose is dit in de regel niet het geval, 
met name wat betreft de schijf L5/S1• Informatie hierover 
verschaft immers de zijdelingse opname. Slechts bij uit
zondering gebruiken wij een caudo-craniale stralenrichting, 
namelijk indien de gewone opname geen voldoende inzicht 
verschaft in de vorm van de presacrale wervel en indien er 
een scoliose aanwezig is van L5 ten opzichte van het sacrum. 
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Ad B. Röntgenonderzoek lumbale wervelkolom van terzijde. Tech
nische uitvoering. 
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De patiënt ligt nu op de linker of op de rechter zijde, 
waarbij er vooral op gelet moet worden, dat het frontale vlak 
loodrecht op de tafel staat. Om doorzakken in de lenden
streek te voorkomen is het noodzakelijk, dat de armen 
gestrekt langs het hoofd liggen. Indien dit niet voldoende 
resultaat oplevert, moet de stand gecorrigeerd worden door 
middel van een kussentje van schuimplastic juist boven de 
crista iliaca. 

Ook bij deze opname zijn een focus-filmafstand van minstens 
100 cm en een goed raster noodzakelijk. Een lange belich
tingstijd (circa 5 sec.), gecombineerd met ademen, geeft een 

Afb. 16. Normale Jumbo-sacrale wervelkolom in zijdelingse richting. 



beeld, dat veel fraaier is dan een kort belichte opname tijdens 
ademstilstand. 

Bewegingsonscherpte van de wervelkolom kan vrijwel steeds 
vermeden worden, indien de patiënt goed geïnstrueerd wordt. 

Deze projectie is voor onze vraagstelling van belang voor 
de beoordeling van: 

1e. de vorm van de wervelkolom in het sagittale vlak. Meestal 
is een kromming naar ventraal, d.w.z. een lordose zichtbaar. 

2e. de stand van de achtervlakten van de wervellichamen onder
ling. Het spreekt vanzelf, dat het voor een juiste interpretatie 
noodzakelijk is, dat de patiënt volkomen op één zijde ligt. 
Een dubbele contour van de achterzijde van enkele wervel
lichamen is het bewijs, dat de achtervlakten niet tangentieel 
getroffen zijn. 

3e. de hoogte van de discus. 

De vraag rijst, welke variaties binnen de grens van het normale 
liggen. Daar de meest bekende röntgenologische leerboeken (LIECHTI, 

BRAILSFORD, BROCHER, SCHMORL EN JUNGHANNS, SCHINZ c.s.) hier
over onvoldoende gegevens verschaffen, hebben wij een aantal jonge 
normale personen onderzocht. De leeftijd varieerde van 3 maanden 
tot 30 jaar. 

Als voorwaarde voor de volwassen personen werd verder gesteld, 
dat in de anamnese geen rugklachten of "ischialgie" mochten voor
komen. De leeftijdsgrens van 30 jaar en de negatieve anamnese over 
ruglasten sluiten evenwel degeneratieve veranderingen van een discus 
niet uit (zie Hoofdstuk V). 

De door ons onderzochte personen werden in drie groepen 
verdeeld : 

groep a :  50 personen: opnamen a.p. en lat. in liggende houding ; 
groep b :  25 personen: opnamen lat. in liggende en in staande hou-

ding ; 
groep c :  100 personen: opnamen als bij groep a, doch met cen

trering op het lumbo-sacrale overgangsgebied (filmformaat 
13 X 18 cm). 

Daar wij ons tot doel hebben gesteld de variaties in de röntgen
anatomie na te gaan bij jonge normale personen, moeten de volgende 
vragen beantwoord worden: 
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1e. hoe groot is de variatie in vorm en hoogte van de disci, zowel 
bij verschillende personen als bij één individu? 

2e. in hoeverre varieert de graad van lordose? 
3e. hoe is de onderlinge stand van de achtervlakten der wervel

lichamen, in het bijzonder van L5 t.o.v. S1 ? 
4e. zijn er verschillen in de graad van lordose bij liggende en bij 

staande houding ? 

Ad 1. De vorm van een discus is aan wisselingen onderhevig. 
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De tussenwervelschijf fungeert onder meer als gewricht, 
zodat hij bij beweging van twee wervellichamen t.o.v. elkaar 
van vorm verandert. Hieruit volgt, dat men slechts con
ditioneel over de vorm kan oordelen, namelijk alleen dan, 
wanneer men rekening houdt met de stand, waarin het object 
is onderzocht. 

Voor de bestudering van de vorm en de hoogte van de 
disci hebben wij de foto's van groep a, genomen in zijdelingse 
richting, zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. 

Niet steeds waren de boven- en ondervlakten van ver
schillende wervellichamen tangentieel getroffen. Indien een 
af beelding ellipsvormig was, hebben wij de lange as hiervan 
als grens genomen. Dit heeft vrijwel geen invloed op de 
discushoogte, hetgeen men gemakkelijk aan twee foto's, 
genomen bij één individu, kan controleren. BAKKE heeft dit 
reeds in 1931 vastgesteld. 

Wij kwamen tot het volgende resultaat : zie Afb. 17. 
Uit deze af beeldingen blijkt, dat de vorm van de disci sterk 

variabel is. Meestal zijn de twee caudale disci wigvormig, 
vooral die van L5/S1, terwijl de proximale meer rechthoekig 
van model zijn. 

Het is voor dit onderzoek van meer belang te weten, hoe 
groot de variatie in hoogte is. Om hierover een indruk te 
krijgen hebben we bij de veertig volwassen wervelkolommen 
de schijf hoogte gemeten in het midden van de schijf. Voor 
deze afstand werd genomen de lengte van de lijn, die 
de middens van de aangrenzende wervels verbindt. Van 
10 wervelkolommen is de discus L2/L3 niet afgebeeld; 
daardoor ontbreekt in die gevallen deze waarde. (Tabel 3). 



L2/L3 
L3/L, 
L,/L5 
Ls/S1 
L2/L3 
L3/L, 
L,/L5 
L6/S, 

L2/L3 
L3/L, 
L,/L5 
L5/S1 
L2/L3 
L3/L, 
L,/L5 
Ls/S1 

TABEL 3 

Hoogte van /11111bale disci in cm bfj 40 volwassen p,rsonen ( 20-J0 jr) 

1 .0 0.9 1 .7 0.7 1 .2 1 .2 1 .0 1 .2 1 .2 0.9 
1 .0 0.9 1 .7  0.8 1 . 1  1 .2  1 .2  1 . 1  1 .3 0.9 
1 .2  1 .2 1 .6 1.0 1 .3 1 .0 1 .0 1 .5 1 .3 1 .1 
0.9 1 . 1  0.7 0.7 1.0 0.6 0.6 1 .1 1 .0 0.8 

1 .0 1 . 1  1 .0 1 .0 0 .8 0.9 0.9 0.9 1.3 1.3 
1 .0 1 .4 1 . 1  1 . 1  0.9 1 .6 1 .2  1 .0  1 .6  1 .3 
1 .0 1 .0 1 . 1  1 .1  1 .1  1.2 1 .3 1.2 1 .2 0.8 
0.6 0.5 0.6 0.8 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.6 

1.4 1 . 1  1 . 0  1 . 0  1 . 1  1 .0 1 . 1  1 . 0  1 .2 1 . 1  
1 . 4  1 . 2  1 . 0  1.0 1.0 1.0 1 . 1  1 .3 1 .1  1 . 1  
1 .4 1 .2  0.9 0.9 1 .4  1 .0 1 . 1  1 .4 1 .2 1 .0 
0.9 0.7 0.6 0.7 0.7 0.7 0.8 0.6 0.9 0.7 

1 .0 1 .4 0.7 1.0 0.8 1.0 1.0 0.7 0.8 0.9 
1 . 1  1 . 5  1 .0 1 .2  1 .0  1 .1  1 .2  0 .8  1 .1  1.3 

0.6 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 1 .0  0.7 1 .0 0.8 

Ten gevolge van de geometrische vergroting is de werke
lijke hoogte kleiner dan de gemeten hoogte. Bovendien 
hebben niet alle patiënten dezelfde diameter, zodat de ver
groting niet constant is. Indien voorts de afbeelding ellips
vormig is, is de gemeten hoogte strikt genomen iets te klein. 
Rekening houdend met deze factoren is de werkelijke hoogte 
van de discus 75 % ± 5 % van de gemeten waarde (F.F.A. : 
100 cm; object-filmafstand :  25 ± 5 cm). Daar de uitvoering 
van het onderzoek en de meting steeds op eenzelfde wijze 
werden verricht, heeft deze onnauwkeurigheid geen beslis
sende betekenis voor onze conclusies. 

Uit dit onderzoek blijkt, dat de hoogte van gelijknamige 
disci bij verschillende individuen sterk varieert. Deze variaties 
zijn belangrijk groter dan die, welke kunnen voortvloeien 
uit verschil in vergroting. 
Een en ander wordt weergegeven in Tabel 4. 

TABEL 4 

Variaties in dismshoogte bfj 40 voh11asm1 personen 

discus L2/L3 

discus L:,/L, 
discus L,/L6 
discus L5/S1 

0.7-1.7 cm 
0.7-1.7 cm 
0.8-1.6 cm 
0.4-1 .1  cm 
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Afb. 17. Schema's lumbale deel wervelkolom (lat.) van 50 normale personen. 
a-c: 3 mnd-19 jr. 
d-q :  20-30 jr. 
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Hieruit blijkt, dat de vanatte in discushoogte groot is. 
Wij willen dit met nadruk stellen, omdat in de praktijk 
wel eens de opmerking wordt vernomen, dat een bepaalde 
discus smaller is dan "normaal" (d.w.z. de hoogte, die men 
meestal ziet) en men daaruit conclusies tot een degeneratief 
proces (i.c. discusprolaps) wil trekken. 

Van meer gewicht is om te weten, welke de normale 
onderlinge variaties bij hetzelfde individu zijn. Uit de 
gemeten waarden blijkt, dat de discus L3/L4 vrijwel steeds 
even hoog of hoger is dan de discus L2/L3, soms ook aanzien
lijk hoger is. 

De discus L4/L5 heeft in ons materiaal niet de wetmatige 
hoogte, die men er in de regel aan toekent. Algemeen wordt 
namelijk aangenomen, dat deze discus ten minste de hoogte 
van L3/L4 heeft. Bij 4 van onze gevallen is de afmeting evenwel 
veel kleiner, terwijl in 5 gevallen er een klein verschil in 
hoogte bestaat. Verder blijkt, dat slechts bij uitzondering 
de hoogte van de discus L5/S1 ongeveer gelijk is aan die van 
L4/L5, doch in de regel aanmerkelijk kleiner is, meermalen 
niet eens de helft. 

In het gehele materiaal (140 normale volwassen personen) 
waren 8 gevallen van een overgangswervel. De hoogte van 
de discus onder deze wervel, varieerde van 0.4-0.8 cm. 

Resumerend blijkt dus, dat bij normale personen, variërend 
in leeftijd van 20-30 jaar, de hoogte van de discus L3/L4 

in de regel minstens zo groot is als die van L
2
/L

3• De hoogte 
van de discus L4/L5 is soms kleiner dan van L3/L4 ; de discus 
L5/S1 is vaak aanzienlijk smaller dan de discus L4/L5• De 
discus onder de overgangswervel is meestal smal. 

Ad 2. Uit de figuren blijkt, dat de graad van lordose sterk 
variabel is. Een "rechte rug" is geen zeldzaamheid. Indien 
men röntgenologisch een "rechte rug" waarneemt, moet men 
met dit feit rekening houden en niet meteen spreken van 

"verstreken lordose". Strikt genomen is men hiertoe pas 
gerechtigd, indien men over eerder gemaakte foto's van de 
onderzochte patiënt beschikt en daarop duidelijk een lordo
tische kromming zichtbaar is. 

Het is van belang erop te wijzen, dat de lordose onder meer 
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afhankelijk is van de stand van het sacrum. Hoe groter de 
hoek is, die gevormd wordt door de bovenvlakte van S

1 

met het horizontale vlak, hoe sterker in de regel de lordose 
is. Ook dit blijkt duidelijk uit onze waarnemingen. 

De graad van lordose wordt niet alleen door deze factor 
bepaald. Immers, indien er thoracaal afwijkingen voorkomen 
in de kromming, zal secundair het lendendeel hiervan de 
gevolgen ondervinden. Anderzijds, indien er een abnormale 
helling van het bekken naar voren bestaat (bijv. bij con
genitale heupluxatie), zal de lordose hierdoor toenemen. 

Uit het bovenstaande blijkt dus, dat het al of niet aanwezig 
zijn van een lordose mede bepaald wordt door factoren, die 
buiten de lumbale wervelkolom zijn gelegen. Bij de door ons 
onderzochte normale personen zagen wij geen enkel geval 
van kyfose. 

Ad 3. Algemeen wordt aangenomen, dat onder normale om-
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standigheden de achterzijden van de lumbale wervellichamen 
nauwkeurig boven elkaar staan. Een "trapvorming" zou dus 
ontbreken. 

Standsverandering in het sagittale vlak komt in twee vormen 
voor: 

a. ,,trapvorming" naar ventraal (beoordeeld naar de caudale 
wervel) ; daar deze stand steeds pathologisch is, zullen wij 
hierover spreken in Hoofdstuk V; 

b. ,,trapvorming" naar dorsaal, retropositie of retrolisthesis. 
In 1949 is hierover bij patiënten lijdende aan "low back 

pain" of ischias een uitvoerig onderzoek verricht door 
HAGELSTAM; wij komen daarop in Hoofdstuk VI terug. 

Deze auteur heeft evenwel ook 12 gezonde jonge meisjes, 
van wie de leeftijd varieerde van 18-25 jaar, onderzocht en 
constateerde in een opmerkelijk hoog percentage retro
positie, nl. : 

van L4 t.o.v. Ls 3 gevallen 1 mm 
3 gevallen 2 mm 

van L5 t.o.v. S1 4 gevallen 1 mm 
1 geval 1.5 mm 
1 geval 2 mm 
1 geval 3 mm 



Indien men deze waarden beschouwt, vraagt men zich 
af, of in dezen niet al te scrupuleus te werk is gegaan. De 
auteur geeft namelijk als meetfout 1 mm aan, zodat een 
verschil van 1 mm van geen betekenis is. 

De techniek, die hij voor zijn metingen toepaste, was de 
volgende : 

Verleng de bovengrens van een wervel en de ondergrens 
van de bovenliggende wervel, tot deze elkaar snijden. Nu 
wordt door middel van een cirkel, beschreven vanuit dit 
snijpunt, de lengte van de ondervlakte van de proximale wervel 
aangegeven op de onderste rechte lijn. Een nauwkeurige 
meting van het verschil in diameter is hierdoor mogelijk. 
Indien de retropositie groter is dan dit verschil in diameter, 
spreekt HAGELSTAM van "true retroposition". Indien de 
retropositie gelijk is aan, of kleiner is dan dit verschil, 
spreekt hij van "apparent retroposition", aan welke hij geen 
waarde wil hechten. 

Bij 140 van de door ons onderzochte personen hebben wij 
hierop gelet. Wij hebben evenwel niet de meettechniek van 
HAGELSTAM toegepast, doch met een liniaal uitsluitend die 
gevallen uitgemeten, waarbij zonder meer retropositie zicht
baar was. Immers ook in de klinische röntgenologie wordt pas 
van retropositie gesproken, wanneer "trapvorming" zichtbaar 
is. In navolging van HAGELSTAM spreken ook wij van schijn
bare retropositie, indien de mate van retropositie over
eenkomt met het verschil in diameter of kleiner is, en slechts 
dan van ware retropositie, indien het verschil in voor
achterwaartse diameter kleiner is dan de mate van retropositie. 

Het is opmerkelijk, dat in ons materiaal geen duidelijk 
geval van ware retropositie van L4 is geconstateerd. 

Geheel anders staat het evenwel met L5• Hiervan zagen wij 
12 gevallen en wel in de volgende variaties: 
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Afb. 18. 12 gevallen van "retropositie". 
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Het resultaat van onze metingen was als volgt: 

TABEL 5 
Uitkomstm va11 de 111eti11gen langs de 011dervlakte va11 L5 en de bovmvlakte va11 S1 : 

No. 1 .  

No. 2. 

No. 3. 

No. 4. 

No. 5. 

No. 6. 

No. 7. 

No. 8. 

No. 9. 

No. 10. 

No. 1 1 .  

No. 12. 

L
5 : 4.5 cm (diameter) Verschil 0.4 cm lvfate van "retropositie" 0.5 cm 

S1 : 4.1 cm 

L
5 : 4.7 cm 0.7 cm 0.7 cm 

S1 : 4.0 cm 

L
5 : 4.5 cm 0.5 cm 0.8 cm 

S1 : 4.0 cm 

L
5 : 4.6 cm 0.6 cm 0.8 cm 

S1 : 4.0 cm 

L5 : 4.0 cm 0.2 cm 0.2 cm 
S1 : 3.8 cm 

L5 : 4.1 cm 0.3 cm 0.6 cm 
S1 : 3.8 cm 

L5 : 4.5 cm 0.9 cm 0.4 cm 
S1 : 3.6 cm 

L
5 : 5.0 cm 0.5 cm 0.5 cm 

S1 : 4.5 cm 

L5 : 4.0 cm 0.3 cm 0.3 cm 
S1 : 3.7 cm 

L
o : 4.2 cm 0.3 cm 0.5 cm 

S1 : 3.9 cm 

L5 : 4.3 cm 0.2 cm 0.3 cm 
S1 : 4.1 cm 

L
5 : 5.0 cm 0.5 cm 0.5 cm 

S1 : 4.5 cm 

Indien wij de definitie van HAGELSTAM volgen, zijn dus de 
no's 2, 5, 7, 8, 9 en 12 van geen betekenis. Indien wij boven
dien een verschil van 1 mm als meetfout aannemen, vervallen 
ook de no's 1 en 11. Van de 12 gevallen resteren er dus 4. 
Voorwaar een klein percentage op het door ons bestudeerde 
materiaal van 140 normale personen. 
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Het is ons uit de literatuur niet bekend, dat dergelijke 
metingen langs röntgenologische weg vaker uitgevoerd zijn. 

Resumerend komen wij tot de conclusie : 
le. dat ware retropositie van L5 bij normale personen 

sporadisch voorkomt : 4 gevallen op 140 personen ; 
2e. dat ware retropositie van L

4 
in dit materiaal ontbreekt. 

In Hoofdstuk VI komen wij op een en ander nader terug. 

Ad 4. Hierover kunnen wij kort zijn. Bij onderzoek van 25 
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normale personen bleek, dat er geen duidelijk verschil bestaat 
tussen de opnamen in liggende en die in staande houding. 
Hoogstens kan gezegd worden, dat er in staande houding 
soms iets meer lordose aanwezig is. 

In de literatuur vonden wij hierover geen gegevens ver
meld. 



Hoofdstuk V 

PATHOLOGISCHE ANATOMIE VAN DE LUMBALE 
TUSSENWERVELSCHIJF EN DE RÖNTGENOLOGISCHE 

BEVINDINGEN 

Dank zij verschillende uitgebreide onderzoekingen (o.a. van 
SCHMORL, ÜBERMUTH, BÖHMIG, LINDBLOM, HIRSCH EN SYLVÉN, 

FRIBERG) weten wij, dat ten gevolge van degeneratieve processen 
van de discus uiteenlopende macroscopische veranderingen kunnen 
optreden, welke, althans voor een deel, röntgenologisch aantoonbaar 
zijn. Anderzijds is het meermalen mogelijk door middel van het 
röntgenonderzoek een uitspraak te doen over een degeneratief proces 
van een discus. 

Wij hebben gemeend het complex van afwijkingen te moeten 
verdelen in pathologische anatomie van de discus en de röntgenolo
gische bevindingen bij pathologische veranderingen van de discus. 

A. Pathologische A11ato111ie 

Een zeer groot deel van onze kennis over de pathologie van de 
discus hebben wij te danken aan de zeer uitgebreide onderzoekingen 
van SCHMORL c.s. In grote trekken willen wij dan ook hun inzichten 
hierover weergeven. Vanzelfsprekend zullen uitsluitend de patholo
gische veranderingen besproken worden, welke vallen binnen het 
bestek van ons onderwerp. 

De volgende pathologisch-anatomische veranderingen worden hier
onder besproken : 

1 ° degeneratieve veranderingen, 
2° fibrosering en beenafzetting, 
3° rupturen, 
4° protrusie van discusweefsel naar dorsaal en naar dorso-lateraal. 
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Ad 1. Degeneratieve vera11deri11gm 
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Het eerste en het meest op de voorgrond tredende ver
schijnsel van degeneratie is dehydratie. Wij hebben reeds 
vermeld, dat normaliter de nucleus pulposus zacht van 
consistentie is en enigszins boven het oppervlak uitpuilt na 
doorsnijden van de schijf. Op oudere leeftijd is van uitpuilen 
veelal geen sprake meer en in plaats van een gelatineuze voelt 
men een vastere nucleus pulposus. Meermalen is de nucleus 
veranderd in een brokkelige massa. Ook de annulus fibrosus 
is dan meestal gedeeltelijk gedehydreerd (PÜSCHEL). 

Volgens SCHMORL EN JUNGHANNS leidt deze dehydratie tot 
verlies van elasticiteit, voornamelijk van de nucleus pulposus, 
waardoor andere afwijkingen onder invloed van de dagelijkse 
belasting kunnen ontstaan (bijv. rupturen, protrusie van 
weefsel). 

In een gedehydreerde schijf ziet men dikwijls gebieden, 
die bruin verkleurd zijn. Niet alleen de kleur kan sterk 
variëren, namelijk van lichtbruin tot zwart, doch ook de 
grootte van het betreffende gebied kan verschillen. 

GÜNTZ heeft een microscopisch onderzoek verricht van 
55 tussenwervelschijven, af komstig van 30 wervelkolommen 
van patiënten, variërend van 26-80 jaar. Steeds blijkt een 
verbinding te bestaan tussen het verkleurde gebied en de 
kraakbenige dekplaat, welke dan ter plaatse een scheur toont. 
In en onder deze scheur zijn vaatwoekeringen zichtbaar, 
voortkomend uit de spongiosa van het wervellichaam. 

Onder invloed van de belasting zou volgens GÜNTZ bloed 
uit de bloedbaan gezogen worden en een klein of groot 
gebied van de schijf verkleuren. Het is zeer onwaarschijnlijk, 
dat deze theorie juist is, daar nooit ijzer in de verkleurde 
zones is aangetoond (sCHMORL, TÖNDURY). 

Bij deze veranderingen komen meestal rupturen voor. 
Aangezien deze voor ons van bijzonder belang zijn, zullen 
wij daaraan afzonderlijk aandacht schenken (zie Ad 3). 

Verder moeten wij nog de kalkafzettingen in de discus 
beschouwen. Een uitvoerig onderzoek hierover is verricht 
door RATHCKE, zodat wij zijn bevindingen in het kort willen 
weergeven. 



Dit onderzoek omvat 200 wervelkolommen, van C1-S1• 

Kalkafzetting in de discus, hetzij in de annulus fibrosus, 
hetzij in de nucleus pulposus, hetzij gecombineerd, blijkt 
zowel cervicaal als lumbaal slechts zeer sporadisch voor te 
komen. Thoracaal daarentegen is dit verschijnsel zeer fre
quent. RATHCKE zag op het gehele materiaal lumbaal achtmaal 
kalkafzetting in de annulus fibrosus en driemaal in de nucleus 
pulposus. De grootte van deze kalkhaardjes varieert sterk, 
nl. van speldeknop tot erwt. Soms zijn ze lancetvormig. 
Hoewel de discus in deze gevallen meestal gedegenereerd 
blijkt te zijn, komt kalkafzetting in een overigens normale 
discus eveneens voor. 

Deze degeneratieve veranderingen worden door SCHMORL 

EN JUNGHANNS samengevat onder de naam chondrosis inter
vertebralis. 

Meermalen schrijdt dit degeneratief proces verder voort, 
zodat uiteindelijk van discusdestructie gesproken moet 
worden. Meestal blijven hierbij slechts de perifere lamellen 
van de annulus fibrosus intact. De rest is een brokkelige 
massa geworden. In deze gevallen is ook steeds een 
sterke degeneratie van de kraakbenige dekplaten aanwezig 
en treden kraakbeen- en beenwoekeringen op aan het wervel
lichaam. Bovendien is sclerosering van de aangrenzende delen 
van de wervellichamen zichtbaar. 

Op grond van waarnemingen aan 1000 wervelkolommen 
(opeenvolgende secties) komt HILDEBRANDT tot de conclusie, 
dat deze afwijkingen in elke discus kunnen voorkomen, doch 
dat in de onderste cervicale en in de lumbale disci de fre
quentie het grootst is. HILDEBRANDT ziet deze afwijkingen als 
een aparte vorm van discusdegeneratie, waarbij primair de 
kraakbeenplaten zijn aangedaan, en noemt deze osteochon
drosis intervertebralis. 

Ad 2. Fibroseri11g van en bee11afzetti11g in de disms 

Fibreuze veranderingen komen volgens SCHMORL het meest 
voor in de nucleus pulposus. Reeds op vrij jonge leeftijd kan 
dit het geval zijn. Hierop wijzen met name COVENTRY c.s. en 
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HIRSCH en SCHAJOWICS. Laatstgenoemden zagen deze ver
anderingen vrijwel steeds boven het 30e jaar in de Se lumbale 
discus. Dit onderzoek omvatte 65 cadavers, variërend in 
leeftijd van 6 maanden tot 80 jaar. 

Ook komt het voor, dat vrijwel de gehele schijf fibrotisch 
is (GÜNTZ, HILDEBRANDT). 

Deze veranderingen kunnen slechts optreden, nadat bloed
vaten naar binnen gegroeid zijn. Meestal geschiedt dit vanuit 
de wervellichamen, via scheuren en spleten in de kraakbeen
platen. Het is echter ook mogelijk vanuit de canalis verte
bralis, indien de tussenwervelschijf dorsaal gedegenereerd is. 

Beenafzetting in de discus komt slechts sporadisch voor en 
is in de regel beperkt tot een klein gebied in de annulus 
fibrosus. Ook voor het ontstaan hiervan is ingroei van bloed
vaten in de discus noodzakelijk. 

Ad 3. R11pt11re11 van de anmrlus ftbros11s 
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In de annulus fibrosus komen dikwijls rupturen voor. Wat 
de vorm betreft moet onderscheid gemaakt worden tussen 
concentrische en radiaire. 

De concentrische rupturen komen het veelvuldigst voor in 
het thoracale deel van de wervelkolom en in het bijzonder bij 
ouderdomskyfose. Ze zijn daar gelocaliseerd in het ventrale 
deel van de annulus fibrosus. Van bijzondere betekenis zijn 
de concentrische perifere rupturen van de annulus fibrosus, 
waardoor de hechte verbinding, welke normaliter bestaat 
tussen de annulus fibrosus en het wervellichaam, verbroken 
wordt. 

Volgens SCHMORL zou in deze rupturen, die ontstaan op 
de basis van degeneratieve veranderingen, de oorzaak liggen 
van het optreden van spondylosis deformans. Hiervoor is 
echter een normale nucleus pulposus noodzakelijk, want 
slechts onder invloed van een nor1JJale nucleus pulposus puilt de 
annulus fibrosus naar voren uit. Het gevolg hiervan is ab
normale rekking aan de insertieplaatsen van het ligamentum 
longitudinale anterius, met als gevolg dáárvan het optreden 
van spondylotische woekeringen aan de wervellichamen. 

De laatste jaren hebben verschillende onderzoekers aan-



dacht besteed aan de radiaire fissuren, welke veelal voorkomen 
aan de dorsale en aan de dorso-laterale zijde van de vierde en 
van de vijfde lumbale schijf. 

Als eerste moet LINDBLOM genoemd worden. Zijn onder
zoek omvat het lumbale deel van de wervelkolom van 160 
cadavers. De leeftijd varieert van 14-87 jaar ; van te voren 
is geen selectie toegepast. Een analyse van dit materiaal naar 
de leeftijd wordt helaas niet gegeven. 

Het diagram van de geconstateerde afwijkingen ziet er 
aldus uit : 
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Afb. 19. Aantal en richting radiaire fissuren in de lumbale disci van 160 cadavers. 
Deg. II betekent sterke degeneratie. (Naar LINDBLDM) 

LINDBLOM merkt hierbij op, dat fissuren alleen aangetoond 
kunnen worden in disci, welke niet sterk gedegenereerd zijn. 
Het degeneratieve stadium II betekent, dat sterke afwijkingen 
aanwezig zijn, waarbij in de regel een diffuse protrusie be
staat. 

Soortgelijke onderzoekingen zijn verricht door FRIBERG 

EN HIRSCH, KUHLENDAHL EN RICHTER. Deze onderzoekers 
hebben de waarnemingen van LINDBLOM bevestigd. Het veel
vuldig voorkomen van radiaire fissuren dorsaal en dorso
lateraal in de caudale disci is wel zeer opvallend. Volgens 
genoemde onderzoekers speelt de lordose bij het ontstaan 
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daarvan een belangrijke rol doordat de achterzijde van de 
discus dan zwaarder belast wordt dan de voorzijde. Naar onze 
mening is deze opvatting slechts aannemelijk, indien de 
nucleus pulposus niet meer als "waterkussen" fungeert, 
d.w.z. gedehydreerd is. 

Ad 4. Protmsie van disctmveejsel naar dorsaal en naar dorso-lateraal 

Thans betreden wij dus het klinisch belangrijke terrein van 
de lumbale hernia nuclei pulposi. De historie van deze 
afwijking is merkwaardig. 

Het eerste systematische onderzoek naar het voorkomen 
van uitstulpingen van discusweefsel naar dorsaal is ingesteld 
door ANDRAE (1929). Dit onderzoek omvat 368 wervel
kolommen (174 mannen en 194 vrouwen). De hogere leef
tijden waren het sterkst vertegenwoordigd, doch een analyse 
naar de ouderdom ontbreekt. 

Macroscopisch waren deze "K.norpelknötchen" van hennep
korrel- tot boongroot en het oppervlak was meestal glad. 
Vrij wel steeds lagen ze onder het ligamentum longitudinale 
posterius, slechts zelden lateraal daarvan. 

In de nucleus pulposus en in het dorsale deel van de 
annulus fibrosus waren zeer frequent degeneratieve ver
anderingen zichtbaar en in bijna alle gevallen bestond, 
eventueel alleen microscopisch, een verbinding met de 
nucleus pulposus. 

Zeer sporadisch waren de protrusies, die zich een weg 
gebaand hadden door het achterste deel van het wervel
lichaam. In de protrusies bleken frequent bloedvaten aan
wezig te zijn, zelden daarentegen was kalk of been zichtbaar. 

Beneden de leeftijd van 30 jaar werd deze afwijking niet 
gevonden ; het grootste deel kwam voor boven het SOe jaar. 

De degeneratie, in combinatie met de dagelijkse belasting, 
is volgens ANDRAE zeer waarschijnlijk de oorzaak van het 
optreden van deze prolapsen. 

Verder verdienen de volgende mededelingen van deze auteur onze 
aandacht : 
1e. deze protrusies komen vaker voor bij vrouwen dan bij mannen ; 

bij vrouwen was het percentage 18.7 en bij mannen 11 .5. 
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Ze. de discus L5/S1 vertoonde in dit materiaal geen protrusie als 
boven omschreven ; de hoogste frequentie werd gevonden in 
het middelste thoracale en het thoraco-lumbale deel van de 
wervelkolom. 

Naar de mening van ANDRAE is het niet waarschijnlijk, dat deze 
protrusies klinische verschijnselen veroorzaken. 

Uit het bovenstaande kunnen wij constateren, dat door dit overigens 
minutieuze onderzoek geen inzicht is verkregen in de relatie tussen 
discusafwijking en ruggemergswortel, waardoor ischias veroorzaakt 
kan worden. 

Tot een geheel andere opvatting echter komt LINDBLOM. Zijn 
onderzoek kwam reeds ter sprake op blz. 41. Wat ANDRAE ontgaan 
is, valt LINDBLOM op. Hij schrijft nl. het volgende : 

"In comparison with the frequency of a compression of the dural 
sac and the cauda equina within the vertebral canal, compression of 
the nerves and ganglia was a strikingly common occurrence. Exam
ples of the last named type of compression were found on a level 
with the outer part of the intervertebral forarnina at the point where 
the nerve pierces the plate of fibrocartilage belonging to the same 
segment." 

Hij constateert dus, dat vaak een locale protrusie van de discus 
de oorzaak is van wortelcompressie. Doch ook een diffuse uitpuiling 
kan hieraan ten grondslag liggen. Dit verschil in vorm is volgens 
LINDBLOM af hankelijk van het degeneratieve stadium, waarin de 
discus verkeert. Radiaire rupturen zouden aanleiding geven tot locale 
protrusie, uitgebreide degeneratieve veranderingen tot diffuse uit
puiling. 

Deze protrusies waren als volgt gelocaliseerd : 

Ls 57 

L4 41 

La 23 

L2 1 1  

L1 5 
Th12 3 

In het gehele materiaal zag LINDBLOM slechts in 19 gevallen per
foratie van de discus. 
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Ook de operatieve exploraties hebben aan het licht gebracht, dat 
de "herniae" verschillend van vorm en bouw zijn. ERNSTING onder
scheidt, in navolging van ECKERT EN DECKER, drie vormen: 

I. de echte hernia van de nucleus, al dan niet geruptureerd door het 
ligamentum longitudinale posterius, in het laatste geval al dan 
niet losliggend in het wervelkanaal; deze vorm kan men prolaps 
noemen; 

II. de diffuse uitpuiling van de discus; hierbij is de annulus fi.brosus 
intact; er bestaat dus protrusie van de discus; 

III. de "concealed disc" van DANDY: de weke tussenwervelschijf. 

Over de laatste variant schrijft DANDY het volgende: 
,,a concealed disc doubtless explains many negative explorations. 

The disc bulges so slightly that it would never be disclosed by 
iodized oil or air injection into the spinal canal and will be found at 
operation only by a careful inspection beneath the dura. The slight 
protrusion is distinctly softer to touch than a normal disc and gives 
a definite sense of fluctuation to the forceps. When the covering 
ligament is incised a large sequestrum of cartilage does not protrude 
hut with almost no pressure the forceps sinks deeply into the inter
vertebral space. The certain test of a defective disc. 

As the forceps is withdrawn a soft musky brownish material 
clings to the blades and with a curet more of this material can be 
obtained from the cavity in the depth of the disc." 

ECKERT EN DECKER zagen bij 90 patiënten: vorm I - 49 maal, 
vorm II - 25 maal en vorm III - 16 maal. REISCHAUER vermeldt, 
dat in zijn materiaal in 15 % diffuse uitstulping werd gevonden en in 
minder dan 10 % perforatie. 

Ook BRADFORD EN SPURLING komen tot een soortgelijke conclusie. 
Het microscopisch onderzoek van materiaal afkomstig van pa

tiënten, die geopereerd werden voor een prolaps van een discus, 
levert in de regel degeneratieve veranderingen op (ECKERT EN DECKER, 
DEUCHER EN LOVE, ERNSTING). 

ERNSTING vermeldt tevens, dat een enkele maal zeer celrijke ge
deelten aanwezig waren met sterke vermeerdering van fibroblasten 
en bloedvaatjes, lymfocyten, leucocyten en macrofagen. Daarin ligt 
z.i. een aanwijzing, dat het gedegenereerde weefsel van de discus 
opgeruimd kan worden. 
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Ook LINDBLOM EN HULTQVIST zijn deze mening toegedaan op 
grond van een onderzoek ingesteld bij materiaal afkomstig van 
40 geopereerde patiënten en bij 3 geruptureerde disci, welke autoptisch 
waren verkregen. 

In 19 gevallen namen deze onderzoekers het volgende waar : 

"closely connected with the necrotic and degenerated parts of the 
disc tissue, loose granulation tissue was sometimes seen, with many 
thinwalled vessels of varying caliber, usually small and distended 
with red blood cells. In the granulation tissue, fibroblasts, sparse 
lymphocytes and larger cells rich in cystoplasm, probably phagocytic 
elements, were present. 

Remnants of disc tissue with clear chondroid structure were found. 
The boundary between the disc tissue and the granulation tissue was 
usually sharp, as if the protruding tissue had been cut off; sometimes 
it was ragged. 

The disc is not replaced by invading tissue, it is "eaten". The 
activity is most pronounced in the region of the prolapsed portion of 
the disc, that is absorption of the prolapsed portion takes place. 
As a result the prolapse as well as symptoms may disappear." 

Of de conclusie, welke ERNSTING, LINDBLOM EN HULTQVIST uit hun 
waarnemingen trekken, juist is, kunnen wij niet beoordelen. Ter 
bevestiging hiervan zijn ons inziens verdere onderzoekingen nood
zakelijk. 

B. Röntgenologische bevindingen 

De röntgenologische bevindingen van de verschillende dege
neratieve discusafwijkingen kunnen schematisch als volgt weer
gegeven worden : 

I. Veranderingen van : 
a. de hoogte van het spatium intervertebrale, 
b. de stralenabsorptie van het spatium intervertebrale. 

II. Veranderingen van de vorm en de structuur van het wervel
lichaam. 

III. Verschuiving van de wervels onderling. 
IV. Veranderingen van de bewegingsmogelijkheid van de wervels 

onderling. 
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Ad I.a. Eén van de röntgenologische symptomen van discus
degeneratie is versn,alling van het spatium intervertebrale. 
Strikt genomen is het niet juist te spreken van "versmalling", 
daar wij vermindering van hoogte constateren. Omdat de 
uitdrukking "versmalling" algemeen gebruikt wordt, heeft 
het naar onze mening geen zin om hierin verandering aan te 
brengen. Wij zullen dus het genoemde begrip blijven ge
bruiken. 
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Uit anatomische onderzoekingen (o.a. van SCHMORL, 

COVENTRY c.s.) is gebleken, dat versmalling niet alleen op
treedt door diffuse of plaatselijke structurele veranderingen 
met verlies van substantie, doch ook uitsluitend veroorzaakt 
kan worden door dehydratie. Tevens moeten wij bedenken, 
dat ten gevolge van de structurele veranderingen prolabering 
van weefsel kan optreden, hetzij naar latero-dorsaal of dorsaal. 
De oorzaak van een versmalling van de schijf wisselt dus 
sterk. 

In de regel is de schijf in zijn geheel versmald, soms echter 
alleen aan de dorsale zijde of lateraal. In tegenstelling tot de 
bevindingen in het thoracale deel van de wervelkolom, wordt 
in het lumbale gebied zelden een versmalling aan de ventrale 
zijde gezien. Deze waarneming kan verklaard worden door 
een verschil in belasting van de wervellichamen. Bij een kyfose 
wordt de voorzijde meer belast dan bij een lordose. LIECHTI 

is van mening, dat de verschillende standen van de kleine 
wervelgewrichten in het thoracale en in het lumbale gebied 
hierbij tevens een rol spelen. 

De mate van versmalling varieert zeer sterk. Het spreekt 
vanzelf, dat een sterke graad niet licht aan de aandacht zal 
ontsnappen. Meestal zijn er in dergelijke gevallen ook andere 
verschijnselen aanwezig, die op een degeneratieve afwijking 
van de discus wijzen : sclerose van de dekplaten en aan
grenzende delen van de wervellichamen, ,,gassikkels" in de 
discus (zie Ib ), spondylosis deformans. 

Het is echter niet altijd eenvoudig een betrouwbaar oordeel 
te geven over het al dan niet bestaan van een discus
versmalling. Bij de bespreking van de röntgenanatomie bleek 
reeds, dat de discus L5/S1 in hoogte sterk kan variëren. 



Indien de overige symptomen van discusdegeneratie ont
breken, moet men met de interpretatie van een "smalle schijf 
L5/S1" zeer op zijn hoede zijn. Dit geldt te meer, indien L5 

het model heeft van een overgangswervel. 
De criteria ter beoordeling van de hoogte van de overige 

disci zijn besproken in Hoofdstuk IV. 

DIFFERENTIËLE DIAGNOSTIEK VAN DEGENERATIEVE DISCUS

VERSMALLING 

Naast degeneratieve veranderingen zijn er ook andere 
oorzaken, waardoor een versmalling van een discus tot stand 
kan komen : 

1e. congenitale ontwikkelingsstoornissen, 
2e. ontstekingsprocessen, 
3e. posttraumatische versmalling. 

ad 1. Congenitale 011t1vikkeli11gsstoomis 

Afgezien van de overgangswervel komt sporadisch blok
vorming voor tussen twee lumbale wervels. De graad van 
blokvorming kan sterk variëren. Voor de diagnostiek hiervan 
is het van belang erop te letten, of er een benige verbinding 
van de bogen bestaat. Indien dit het geval is, heeft men 
praktisch gesproken het bewijs, dat men te maken heeft met 
een congenitale afwijking. Ontbreekt dit symptoom, dan is de 
maat van de hoogte van de twee wervellichamen, met de 
hoogte van de tussenliggende discus, van waarde. Normaliter 
is deze maat ongeveer gelijk aan de som van een gelijkvormig 
segment daarboven. Een verdere aanwijzing dat men te doen 
heeft met een congenitale afwijking is het feit, dat er geen 
spondylotische veranderingen aan deze wervellichamen ge
zien worden. Daarenboven zijn de dekplaten gaaf van contour. 

ad 2. 011tsteki11gsprocessen 

Meestal hebben we hierbij te maken met een spondylitis 
tuberculosa, doch ook aspecifieke ontstekingen geven een 
versmalling van de discus (bijv. stafylococcen, tyfusbacillen). 

Over de oorzaak van de versmalling bij de tuberculeuze 
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spondylitis bestaat geen eenstemmigheid. TAAMS vermeldt, 
dat waarschijnlijk dehydratie of destructie, veroorzaakt door 
proteolyzinen, die afkomstig zijn van een paradiscale haard, 
hieraan ten grondslag ligt. SCHINZ is evenwel van mening, 
dat protrusie van schijfweefsel in het aangetaste deel van 
de wervel de oorzaak is van deze versmalling. 

Voor de diagnostiek van een ontstekingsproces is het zeer 
belangrijk nauwkeurig acht te geven op de perifere grens van 
de musculus ilio-psoas. Indien hiervan een uitbochting zicht
baar is, zal men tevens planigrafisch onderzoek moeten ver
richten om caviteiten in het wervellichaam op te sporen. Het 
spreekt vanzelf, dat ook de klinische bevindingen een be
langrijke rol spelen bij de diagnostiek. 

ad 3. Posttra!lmatische vers1J1a/li11g 

Daar hierbij ook steeds beenwoekeringen voorkomen 
binnen een termijn van zes maanden, komt deze afwijking 
ter sprake bij de differentiële diagnostiek van spondylosis 
deformans. 

Ad Ib. Vera11deri11g van de stralenabsorptie van het spati!lm intervertebrale 
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Deze omschrijving is fysisch van aard. Hiermede bedoelen 
wij in de eerste plaats het verschijnsel, dat in een discus op
helderingen kunnen voorkomen. Dit wordt veroorzaakt door 
de minder sterke stralenabsorptie ter plaatse, zodat men de 
indruk krijgt, dat locaal bijv. gas of vet aanwezig is. Daar 
vet evenwel in gedegenereerde disci voor zover ons bekend 
nooit is aangetoond, vervalt deze mogelijkheid. Hetzelfde 
geldt ook voor gas. Bij pathologisch-anatomisch onderzoek 
worden in dergelijke sterk gedegenereerde disci holten ge
vonden. 

Het is aan KNUTSON gelukt, dit röntgenologische symptoom 
bij overigens normale disci te voorschijn te roepen. Hiertoe 
onderzocht hij de patiënten in hyperextensie. Eigen ervaring 
hierover hebben wij niet. 

In de tweede plaats zijn, hoewel zeldzaam, schaduwen in de 
discus zichtbaar, hetzij in de annulus fibrosus, hetzij in de 
nucleus pulposus. Deze schaduwen berusten op kalk- of 



beenafzetting. In de annulus fibrosus zijn ze in de regel klein, 
in de nucleus pulposus soms groot. 

Ad II. Veranderingen van de vorv1 m de stmcttmr van het 1verve/lichaa111 

Over veranderingen van de vorm van de wervels, d.w.z. 
beenwoekeringen aan de onder- of bovenzijde, is al veel 
geschreven. 

Reeds Rokitansky (1844) en Beneke (1897) legden verband 
tussen discusveranderingen en beenwoekeringen aan de 
wervellichamen. Voor het ontstaan hiervan is naar hun 
mening het elasticiteitsverlies van de gehele discus de be
palende factor. Onder invloed van mechanische prikkeling 
als gevolg van de belasting zouden botwoekeringen ontstaan. 

De meeste aandacht is aan dit probleem ongetwijfeld be
steed door SCHl\IORL. Naar zijn mening ontstaat ten gevolge 
van degeneratieve veranderingen een concentrische ruptuur 
van het ventrale en ventro-laterale deel van de annulus 
fibrosus. Hierdoor wordt de hechte verbinding tussen de 
annulus fibrosus en de "randlijst" van het wervellichaam 
verbroken. Indien de nucleus pulposus zijn elasticiteit heeft 
behouden, zal, onder invloed van de belasting, protrusie 
van de annulus fibrosus optreden. Het gevolg hiervan is, 
dat abnormale druk uitgeoefend wordt op het ligamentum 
longitudinale anterius. Deze abnormale druk veroorzaakt 
tractie van het ligament aan het wervellichaam, waardoor 
beenwoekeringen ontstaan. 

Twee punten zijn in de opvatting van SCHMORL dus essen
tieel, nl. : 

le. de behouden elasticiteit van de nucleus. Hiermede heeft hij 
de opvatting van Rokitansky en van Beneke gecorrigeerd, 
doch deze overigens volledig ondersteund. 

2e. de tractie van het ligamentum longitudinale anterius aan het 
wervellichaam. Daar de aanhechting van dit ligament ge
localiseerd is op de overgang randlijst-wervellichaam, zullen 
deze woekeringen in het röntgenbeeld niet geheel randstandig 
gelegen zijn. In de praktijk blijkt dit vaak het geval te zijn. 
Uitsluitend deze woekeringen mogen volgens SCHMORL als 
spondylosis deformans betiteld worden. 
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Deze spondylotische woekeringen kunnen sterk in grootte 
en vorm variëren. Terwijl de kleine slechts te constateren zijn 
bij nauwkeurige bestudering, springen de grote onmiddellijk 
in het oog en doen zelfs denken aan een papegaaiebek. Soms 
is tussen deze uitsteeksels een losse been- of kalkschaduw 
zichtbaar (,,Schaltknochen"). 

Niet alle beenwoekeringen aan de wervellichamen zijn met 
deze opvatting te verklaren. Immers, sommige gaan onmis
kenbaar uit van de rand, terwijl ook dorsaal af en toe kleine 
woekeringen voorkomen, die steeds randstandig zijn. 

Deze dorsale randwoekeringen komen, naar uit patholo
gisch-anatomische onderzoekingen (SCHMORL, JUNGHANNS, 

LINDBLOM) is gebleken, ook meermalen aan de achterzijde 
van het wervellichaam van L4 en L5 voor. Röntgenologisch 
ziet men deze, en wel voornamelijk aan L5, zelden. Drie 
factoren zijn ons inziens hieraan debet : 

a. de kleine afmetingen van deze woekeringen; 

b. de insnoering aan de achterzijde van het wervellichaam, 
waardoor mediane woekeringen binnen de röntgenologische 
contour vallen ; 

c. de ongunstige projectieverhoudingen van L5• De achterzijde 
van dit wervellichaam grenst vaak aan of wordt overdekt 
door de processus articularis superior van het sacrum: een 
bestaande woekering aan het wervellichaam wordt hierdoor 
onzichtbaar. 

Om in de diagnostiek hiervan verbetering te verkrijgen, is 
KOVACS er toe overgegaan de patiënt niet geheel zijdelings te 
onderzoeken, doch zo, dat het frontale vlak een hoek van 60° 

maakt met het tafelblad. Bovendien wordt de centrale straal 
onder een hoek van 30° cranio-caudaal gericht op L5• Twee 
opnamen zijn dus noodzakelijk. 

De door hem op deze wijze waargenomen woekeringen zijn 
inderdaad indrukwekkend. Ook wij hebben getracht deze 
techniek toe te passen. Het grote aantal foutieve instellingen 
is voor ons aanleiding geweest hiervan af te zien. De sterke 
variatie in de stand van de discus L5/S1 maakt de uitkomsten 



van deze techniek in de praktijk naar onze mening te vaak 
illusoir. 

Nu rijst de vraag, hoe SCHM0RL het ontstaan van deze 
woekeringen verklaart. Hij schrijft hiervan : 

"Ursache für solche "hintere knöcherne Randwülste" sind 
zweifellos Bandscheibenschäden. Bandscheibenlockerungen 
mit ihrer unrichtigen Beweglichkeit und dadurch hervor
gerufene Zerrungen der an der Wirbelkante ansetzenden 
äu13ersten Faserringschichten führen wahrscheinlich zu der
artigen Wucherungen." 

Uit een en ander blijkt dus, dat er in wezen geen verschil 
bestaat in de genoemde woekeringen, want de grondslag van 
SCHMORL's conceptie is degeneratie van de discus of van een 
deel daarvan. In de röntgenologische literatuur wordt dan ook 
geen principiële scheidslijn getrokken, doch wordt gesproken 
van beenwoekeringen, c.q. spondylosis deformans. Daar het 
voor de klinicus van belang kan zijn te weten, waar deze 
woekeringen gelocaliseerd zijn, is plaatsaanduiding in het 
röntgenverslag noodzakelijk. 

Volledigheidshalve moeten wij nog de opvatting van de 
bekende onderzoeker LOB weergeven. 

Uitgaande van de premisse, dat er geen essentiële ver
schillen bestaan tussen spondylotische veranderingen bij het 
dier en bij de mens, werden door hem proeven genomen bij 
konijnen, waarbij de annulus fibrosus locaal geïncideerd of 
gecoaguleerd werd. Hierdoor was het hem steeds mogelijk 
locale spondylosis deformans tot stand te brengen. Micro
scopische onderzoekingen brachten aan het licht, dat in 
het weefsel, dat geprolabeerd was, kraakbeen en been was 
ontstaan. Verder bleek, dat de plaats van incisie onbelangrijk 
was; ook buiten het ligamentum longitudinale anterius 
(dat bij het konijn een smalle band is) traden deze been
woekeringen op. 

Ook SCHRADER komt op grond van soortgelijke ex
perimenten tot dezelfde conclusie. 

De discrepantie tussen het zeer veelvuldig voorkomen van 
spondylosis aan de voorzijde en het sporadisch voorkomen 
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aan de achterzijde is met de opvatting van LOB en SCHRADER 

niet verklaard. Het standpunt van SCHMORL is in dit opzicht 
meer bevredigend. 

Samenvattend kan evenwel met zekerheid worden aan
genomen, dat spondylotische woekeringen ontstaan op de 
basis van discusveranderingen. 

Mogen deze hypothesen van vrij recente datum zijn, van de 
spondylotische veranderingen kan dit niet gezegd worden. 
Zo komt LIECHTI, op grond van onderzoekingen bij wervels, 
die dateren van 7000-2500 jaar voor Christus en van latere 
tijdperken, tot de conclusie : 
,,kein Zweifel, die degenerativen Veränderungen der mensch
lichen Wirbelsäule, deformierende Spondylarthrose und 
Nucleushernien bestanden vor vielen Jahrtausenden in der 
gleichen Häufigkeit und Form und vor vielen Jahrzehn
tausenden in den genau gleichen Formen wie heute." 

Over het verband tussen het beroep en het voorkomen van 
spondylosis deformans bestaat geen eenstemmigheid. 

GANTENBERG geeft wel een analyse van 1200 gevallen en 
trekt daaruit de conclusie, dat mijnarbeiders veel vaker en in 
sterkere mate spondylosis vertonen dan mannen en vrouwen 
die een andere werkkring hebben, doch BECK merkt terecht 
op, dat de leeftijdsverschillen tussen de groepen te groot zijn, 
om hieruit enigszins betrouwbare conclusies te kunnen trek
ken. Naar aanleiding van een onderzoek, dat verricht werd bij 
1530 mannen, komen FRIBERG EN I-IIRSCH tot de conclusie, 
dat geen duidelijke invloed van het beroep aantoonbaar is. 
Van klinische zijde wordt daarentegen wél een verband in 
deze zin aangenomen (v. D. MEER). 

Naast de spondylotische veranderingen zijn soms ook 
structurele afwijkingen van de wervellichamen aantoonbaar. 
Deze afwijkingen bestaan uit een paradiscale sclerosering van 
de wervellichamen en berusten eveneens op degeneratieve 
discusveranderingen. SCHMORL en HILDEBRANDT spreken in 
deze gevallen van osteochondrosis. In de regel wordt hierbij 
een sterke discusversmalling gezien, terwijl de beenwoekerin
gen aan de wervellichamen klein en randstandig zijn. Naar 



de mening van SCHMORL is een en ander een gevolg van 
dehydratie van de nucleus pulposus. 

Op grond van een uitvoerig röntgenologisch onderzoek 
komt v AN DER MEER tot de conclusie, dat mengvormen 
tussen spondylosis deformans en osteochondrosis deformans 
frequent voorkomen. Een principiële scheiding is naar zijn 
mening in de praktijk niet door te voeren. Ook wij zijn deze 
opvatting toegedaan. 

De diagnostiek en de interpretatie van deze afwijkingen 
leveren in de regel geen moeilijkheden op. Wij moeten 
evenwel bedenken, dat niet alle woekeringen samenhangen 
met degeneratieve veranderingen in de discus. Zeer ver
schillende oorzaken kunnen hieraan ten grondslag liggen, 
nl. : 

1e. een trauma, waardoor de annulus fibrosus scheurt, terwijl het 
wervellichaam intact blijft. Met deze restrictie sluiten wij 
derhalve de woekeringen, die ontstaan aan gebroken wervels, 
uit. LOB heeft zich uitvoerig met dit probleem beziggehouden 
en neemt slechts een causaal verband aan, indien aan de 
volgende voorwaarden wordt voldaan : 

a. de aard van het trauma moet in overeenstemming zijn met 
de klinische verschijnselen ; 

b. men moet de beschikking hebben over foto's, die on
middellijk of hoogstens enkele dagen na het trauma 
vervaardigd zijn, en 

c. over foto's, die, met een interval van 1-2 maanden, 
gedurende 6 maanden genomen zijn. 

Op een serie van 265 traumata van de wervelkolom 
constateerde LOB 5 gevallen. De frequentie van traumatische 
spondylosis deformans is dus gering. Betrouwbare deducties 
zijn veelal onmogelijk, daar meermalen het eerste röntgen
onderzoek pas na enkele maanden plaatsvindt. Het verdient 
dan ook aanbeveling om een vroegtijdig en veelvuldig ge
bruik te maken van de röntgendiagnostiek bij traumata van 
de rug. Lange discussies kunnen hierdoor worden voor
komen. Dezelfde eisen moeten wij stellen om tot een oordeel 
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te komen, of een bestaande spondylosis deformans door een 
trauma ongunstig is beïnvloed. 

2e. een injectie van niet-specifieke aard (stafylo- of streptococcen, 
tyfus enz.). Grote beenspangen kunnen bij een aspecifieke 
spondylitis vroegtijdig optreden (LIECHTI). Bij tuberculeuze 
spondylitis ziet men deze slechts zelden. De genese van deze 
spangen is niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk speelt 
periostprikkeling een rol (LIECI-ITI). 

3e. em neurogene afiv!jki11g: tabes, syringomyelie. Hoewel uit
eindelijk groteske veranderingen optreden in de vorm van 
osteosclerose en osteolysis, kunnen volgens LIECHTI minder 
ver voortgeschreden gevallen aanleiding geven tot verwarring 
met spondylosis deformans. 

4e. 111orbus Bechtereiv : de beenbruggen, die bij deze ziekte zicht
baar zijn, zijn graciel van vorm en hebben niet het model van 
een vogelbek. Pathologisch-anatomische onderzoekingen, o.a. 
door VAN SWAAY, hebben aan het licht gebracht, dat deze 
beenafzettingen onder het ligamentum longitudinale anterius 
liggen. Indien men diagnostisch dubieert, zal men niet moeten 
aarzelen de sacro-iliacale gewrichten röntgenologisch te 
onderzoeken. Afwijkingen aan deze gewrichten vormen een 
zeer betrouwbaar diagnosticum. 

Se. ,,l?J,perostose a11k:)1/osa11te vertébrale sé11ile" (FORESTIER). Hierbij 
ziet men gigantische verticale spangen aan de wervellichamen, 
terwijl de discushoogte niet noemenswaard verminderd is. 
Over de genese van deze spangen bestaat nog geen een
stemmigheid. 

Ad III. Versch11ivi11g van de ivervels 011derli11g 
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In Hoofdstuk IV hebben wij gezien, dat normaliter de 
wervels nauwkeurig in het gelid staan, zowel in het frontale 
als in het sagittale vlak. Tevens hebben wij daar aandacht 
besteed aan de stand van L

5 
ten opzichte van S

1
• 

Daar de discus niet alleen de functie vervult van gewricht, 
doch tevens die van lastdrager, ligt het voor de hand te ver
onderstellen, dat er veranderingen in de stand van de wervels 
kunnen optreden, indien deze functie gestoord is ten gevolge 
van een degeneratief proces. Voor deze veronderstelling is te 



meer aanleiding, indien wij bedenken, dat als gevolg van de 
fysiologische krommingen in het sagittale vlak tangentiële 
krachten een rol spelen. Vanzelfsprekend is niet uitsluitend 
de discus maatgevend. Ook de spieren, de banden en de 
wervelgewrichten zijn van betekenis. 

Het is reeds lang bekend, dat verschuiving van een wervel, 
beter gezegd van het wervellichaam met een deel van de boog, 
dikwijls voorkomt ; hiermede bedoelen wij dan de spondy
lolisthesis (Herbineau, 1782 ; Killian, 1852). Als conditio 
sine qua non is hierbij spondylolysis aanwezig. Hoewel wij 
hier dus primair niet te doen hebben met een gevolgtoestand 
van discusdegeneratie, is deze verandering voor het optreden 
van de afschuiving wel noodzakelijk, daar een normale discus 
deze verplaatsing niet toelaat. Indien de afschuiving van 
enige betekenis is, ziet men dan ook steeds een versmalling 
van deze discus. 

Het is merkwaardig doch vaststaand, dat een op volwassen 
leeftijd gediagnostiseerd geval van spondylolisthesis geen 
aanwijzing vormt om geregeld te controleren, daar verdere 
afschuiving extreem zeldzaam is (BROCHER, FRIBERG, GEORGE). 

Komt dus een volwassen patiënt ter onderzoek, dan moeten 
wij aannemen, dat in de regel de eindfase van de afschuiving 
is bereikt. 

Verder is het misschien nog van belang om op te merken, 
dat erfelijke factoren bij het optreden van spondylolisthesis 
van grote betekenis zijn. FRIBERG heeft dit met een uitgebreid 
onderzoek duidelijk aangetoond. Daar evenwel een uit
voerige bespreking van deze afwijking buiten het kader van 
ons onderzoek valt, zullen wij er niet verder over uitweiden. 

Een geheel andere vorm van verschuiving van een wervel 
naar voren is in 1930 beschreven door JUNGHANNS. Hierbij 
is de gehele wervel betrokken en hij gaf aan deze afwijking 
de naam : pseudospondylolisthesis. Deze benaming is o.i. 
ongelukkig gekozen. De term antepositie geeft het ver
schijnsel goed weer en zou dus juister zijn. 

JUNGHANNS heeft verschillende gevallen uit het materiaal 
van SCHMORL bestudeerd en constateerde, dat drieërlei af
wijkingen hieraan ten grondslag liggen, nl. : 
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l e. sterke arthrosis deformans van de kleine wervelgewrichten, 
gelegen tussen de naar voren verschoven en de distale wervel; 

2e. sterke degeneratie van de discus, gelegen aan de onderzijde 
van de verschoven wervel; 

3e. vergroting van de hoek gevormd door de wortel van de boog 
en de lange as van de processus articularis inferior. Ver
moedelijk is deze verandering van congenitale aard. 
JUNGHANNS laat evenwel in het midden, welke factor van deze 
drie de belangrijkste is voor het optreden van de verschuiving. 

De pendant hiervan is de verplaatsing van een wervel naar 
dorsaal : retropositie. Hierop komen wij uitvoerig terug in 
Hoofdstuk VI. 

Ten slotte is het mogelijk, dat er in het frontale vlak ver
schuiving van een wervel optreedt. Dit gaat steeds gepaard 
met sterke torsie en met scoliose, door Müller "Drehgleiten" 

genoemd. Ook bij deze afwijking wordt een degeneratie van 
de discus gevonden. Deze verschuiving, die zeldzaam is, 
heeft voor ons onderzoek evenwel geen betekenis, zodat wij 
hierop niet verder ingaan. 

Ad IV. Veranderingm van de onderlinge be1J1egings1J1ogelfikheid van de 
1J1ervels 
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Het röntgenonderzoek, dat verricht wordt in liggende 
houding, verschaft ons geen inlichtingen over eventuele 
veranderingen in de beweeglijkheid van de wervels onderling, 
berustend op degeneratie van de discus, eventueel gecom
bineerd met een hernia. Om hierin een inzicht te verkrijgen 
heeft KNUTTSON in 1944 een serie van 140 patiënten aan een 
functioneel onderzoek onderworpen. Deze patiënten werden 
zittend in maximale flexie en extensie van opzij gefotografeerd. 
Zijns inziens is een zichtbare verschuiving van twee wervels 
onderling tijdens dit onderzoek, hetzij naar voren(antepositie), 
hetzij naar achteren (retropositie), bewijzend voor degene
ratie in de discus. Deze abnormale beweeglijkheid noemde 
KNUTTSON instabiliteit. Achtenvijftig patiënten vertoonden 
röntgenologisch discusdegeneratie (bijv. spondylosis, schijf
versmalling). De helft van deze patiënten vertoonde instabili
teit. Bovendien was deze verschuiving zichtbaar bij 18 



patiënten, die overigens röntgenologisch geen veranderingen 
vertoonden : 12 maal was dit symptoom in L4/L5 gelocaliseerd 
en slechts 4 maal in L5/S1• Gewoonlijk schuift de proximale 
wervel in flexie naar voren en in extensie naar achteren. Een 
enkele keer zag KNUTTSON echter het omgekeerde ver
schijnsel bij L5 • 

FRIBERG EN HIRSCH hebben in 1949 een soortgelijk onder
zoek ingesteld aan 100 verse obductiepreparaten, waarvan de 
leeftijd varieerde van 9-90 jaar. Na fixatie werden in flexie en 
in extensie ("without force") röntgenfoto's genomen. Vijftien 
preparaten vertoonden instabiliteit, welke als volgt ge
localiseerd was : 

L4 12 maal, 
L5 4 maal, 
L3 1 maal. 

In 16 gevallen bleken degeneratieve veranderingen aan
wezig te zijn in de betrokken disci. 

Merkwaardig is het feit, dat in beide onderzoekingen de 
abnormale beweeglijkheid in het segment L4/L5 sterk op de 
voorgrond treedt, terwijl degeneratieve veranderingen 
blijkens pathologisch-anatomische onderzoekingen (HILDE

BRANDT, SCHMORL, JUNGHANNS, LINDBLOM) in de discus L
5
/S

1 

frequenter voorkomen. 
Niet alleen verschuiving, doch ook fixatie en abnormale 

hoekstand tussen twee wervels kunnen langs deze weg zicht
baar worden. Deze veranderingen kan men bovendien in 
het frontale vlak bestuderen door de patiënt naar links en 
rechts te laten hellen. Volgens HASNER, SCHALIMTZEK EN 

SNORRASON zijn fixatie en hoekstand belangrijker symptomen 
dan de verplaatsing. Bij 76 van de 90 onderzochte patiënten, 
lijdende aan chronische lumbago of ischias, waren deze ver
schijnselen aanwezig, terwijl slechts in 36 gevallen ver
schuiving aantoonbaar was. Helaas konden ze hun bevindin
gen slechts bij 13 patiënten operatief toetsen. In 10 gevallen 
was er overeenstemming tussen de plaats van de röntgeno
logische afwijking en de operatieve bevinding, nl. een hernia 
nuclei pulposi. 
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Ook DE SÈZE c.s. zijn van mening, dat verminderde be
weeglijkheid tussen twee wervels het belangrijkste criterium 
is. In sommige gevallen constateerden zij een totale fixatie of 
zelfs een paradoxe beweging. 

Ten onzent hebben WEERSMA, AUGUSTINUS en VON RONNEN 

een lans gebroken voor deze methode. 
Naar onze mening zullen verdere onderzoekingen nog aan 

het licht moeten brengen, of en eventueel in welke mate het 
band- en spierapparaat, benevens de stand en de vorm van 
de kleine wervelgewrichten van betekenis zijn voor het 
ontstaan van bovengenoemde veranderingen. Zelf hebben 
wij geen ervaringen op dit gebied. 



Hoofdst11k VI 

DE WAARDE VAN HET BLANCO RÖNTGENONDERZOEK 
IN LIGGENDE HOUDING BIJ PATIENTEN LIJDENDE 

AAN EEN LUMBALE HERNIA NUCLEI PULPOSI 

Daar op de blanco foto geen oordeel over de structuur van de 
discus mogelijk is, is men bij deze vorm van onderzoek afhankelijk 
van het voorkomen van secundaire, op degeneratieve veranderingen 
berustende verschijnselen. 

Hieruit volgt, dat deze verschijnselen op zichzelf genomen geen 
bewijs leveren voor het bestaan van een hernia. Deze röntgenolo
gische veranderingen zien wij dan ook frequent, zonder dat er klinisch 
sprake is van een hernia. De betekenis van deze diagnostiek is dus 
beperkt en slechts van waarde in correlatie met de klinische sym
ptomen. 

De vraagstelling kunnen wij het best als volgt formuleren : welke 
röntgenologische symptomen van discusdegeneratie pleiten, bij een 
patiënt lijdende aan "ischialgie", voor het bestaan van een hernia 
als oorzaak van deze "ischialgie" ? 

Als criteria gelden : 
a. versmalling van een spatium intervertebrale, met of zonder locale 

spondylosis deformans, 
b. retropositie van een wervel ten opzichte van de caudaal gelegen 

wervel. 

ad a :  Vers1J1alli11g van em spati111J1 intervertebrale IJ/et of zonder locale 
spontfylosis defort11a11s. 

Daar uit grote statistieken gebleken is, dat meer dan 90 % 
van de herniae, die zich klinisch manifesteren, gelocaliseerd 
zijn ter hoogte van de discus L

4
/L

5 
en L

5
/S

1
, zijn deze spatia 

het belangrijkst. 
Bij de bespreking van de röntgenanatomie (Hoofdstuk IV) 

kwam naar voren, dat het herkennen van een versmalling op 
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deze niveaus moeilijkheden kan opleveren. Immers, een lichte 
versmalling van de discus L4/L5 ten opzichte van L3/L4 zagen 
wij enkele malen bij jonge normale individuen. Deze discus 
zal op z'n minst genomen aanzienlijk smaller moeten zijn dan 
die van L3/L4 , om een redelijke mate van zekerheid te 
hebben omtrent een degeneratief proces. 

Versmalling van de discus L5/S1 is, gezien de variabiliteit 
in de hoogte, moeilijk te diagnostiseren, wanneer andere 
verschijnselen van discusdegeneratie ontbreken. Vandaar dat 
een locale spondylosis deformans een steun kan zijn voor de 
diagnose van de hernia nuclei pulposi. 

Anderzijds moeten wij bedenken, dat extreme versmalling, 
samengaand met sclerosering van de aangrenzende wervels 
en eventueel met een "gassikkel" in de discus ( osteochon
drosis ), in geen enkel opzicht pleit voor een hernia. Integen
deel, in deze gevallen is meestal, naar wij gezien hebben 
in Hoofdstuk V, de degeneratie ook in de nucleus pulposus 
zo sterk, dat vrijwel geen weefsel meer overgebleven is 
en er dus geen prolaps kàn ontstaan. 

Vervolgens moet de vraag gesteld worden, in welke 
frequentie discusversmalling samengaat met een hernia 
nuclei pulposi. Alvorens de resultaten van eigen onderzoek 
worden besproken, zal in het kort een literatuuroverzicht 
worden gegeven. De cijfers over deze frequentie wisselen 
vrij sterk. ERNSTING komt tot 25 % ; GILLESPIE 31 % ; 
HANRAETS 37 % voor L4/L5 en 15 % voor L5/S1 op 300 ge
opereerde patiënten. ZAAYER zag zelden versmalling. Hieruit 
blijkt dus, dat versmalling van een discus meestal ontbreekt. 

Bovendien is gebleken, dat versmalling van een discus niet 
impliceert, dat ter plaatse de hernia gelocaliseerd is. Dit geldt 
met name voor de schijf L5/S1• Hierop is o.m. gewezen door 
BRADFORD EN SPURLING, ERNSTING, HANRAETS, REISCHAUER. 

De waarde van dit symptoom is, naar deze gegevens, niet 
groot. 

ad b :  Retro positie van een ,vervel ten opzichte van de caudaal gelegen 1vervel. 
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Omstreeks 1929 is er voor het eerst van Amerikaanse zijde 
(SMITH, HIBBES c.s.) de aandacht op gevestigd, dat op de 



zijdelingse opname van de lumbale wervelkolom de achter
vlakte van L5 soms meer naar dorsaal staat dan de achter
vlakte van S1. Deze stand werd door hen "posterior 
displacement" genoemd. Over de oorzaak en de klinische 
betekenis hiervan bestond meteen divergentie van opvatting. 
Zo beschouwden HIBBES c.s. deze stand als een variatie in 
de aanleg, terwijl SMITH van mening was, dat hier een ver
kregen afwijking in het spel was, die klinisch van betekenis 
zou zijn. Bij hardnekkige "low back pain" was zijns inziens 
operatieve lumbo-sacrale verstijving noodzakelijk. 

Het is opvallend, dat SCHMORL en J UNGHANNS uitsluitend 
over retropositie van L2 en L3 spreken als gevolg van discus
degeneratie. SCHINZ c.s. en LIECHTI vermelden evenmin de 
retropositie van L5 of L4 • 

In de laatste jaren is hierover vrij veel gepubliceerd 
(KNUTTSON, FRIBERG, SEVERIN, HAGELSTAM, WEBER, BROCHER). 
Daar HAGELSTAM deze materie het uitvoerigst heeft bestu
deerd, willen wij eerst zijn mening weergeven. 

Deze onderzoeker heeft het fotomateriaal bestudeerd van 
69 patiënten, lijdende aan "low back pain", c.q. ischias. Met 
behulp van zijn meettechniek (zie blz. 33) constateerde hij bij 
23 patiënten een reële retropositie van L5 ten opzichte van 
S1 van meer dan 2 mm. Verder bleek retropositie van L5 twee
maal zo vaak voor te komen als van L4 en zesmaal zo vaak 
als van L3• 

Simultane retropositie werd waargenomen 
van L4 en L5 rn 8 gevallen, 
van La, L4 en L5 in 2 " 
van La en L4 in 2 " 
van L2, La en L4 rn 1 geval. 

Over de klinische betekenis van de retropositie laat 
HAGELSTAM zich, op grond van een uitvoerig anamnestisch en 
klinisch onderzoek bij verscheidene patiënten, als volgt uit : 
"everything seemed to indicate that the genesis of pain in 
cases of retroposition was the same as usual in other cases 
of low back pain and for sciatica, viz. degeneration with or 
without herniation of the disc." 
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WEBER is in zijn monografie wel zeer positief over de bete
kenis van de retropositie. Op 54 gevallen van ischias, waarbij 
operatief een hernia werd verwijderd, zag hij bij het liggende 
blanco onderzoek in 52 gevallen retropositie. Niet steeds 
echter correspondeerde de plaats van verschuiving met de 
plaats van de hernia. In 11 gevallen was er retropositie van 
L5, terwijl de hernia ter hoogte van L415 gelocaliseerd was. 

Desalniettemin concludeert WEBER : 

"Unser Beobachtungsgut ergibt, daB die Koinzidenz eines 
lumbosakralen Schmerzsyndroms mit dem Röntgensymptom 
der Dorsaldislokation und ohne irgendwelche sonstige 
krankhafte V eränderungen im klinischen und röntgenolo
gischen Bild des untersuchten Falles nichts anders bedeuten 
kann als eine floride neuralwirksame Diskushernie. 

Ob diese in Ein- oder Mehrzahl, uni- oder bilateral, direkt 
unter dem dorsaldislozierten Lendenwirbel oder über ihm 
vorliege, bleibt der neurologischen und myelographischen 
Untersuchung überlassen, aber die Präsenz einer Hernie war 
mit der einfachen Feststellung der Dd. im einfachen Röntgen
seitenbild erwiesen. 

Mit "Bekennermut" <larf der Röntgenologe die Diagnose 
stellen, ja, er muB sie stellen, soll er der Therapie den rich
tigen Weg weisen." 

Dit citaat bewijst, hoeveel waarde WEBER aan de retro
positie hecht. Het is eveneens duidelijk, dat zijn deductie een 
geheel andere inhoud heeft dan die van HAGELSTAM. 

Ook BROCHER laat zich in soortgelijke zin uit, namelijk :  

"eine dem Auge leicht nachweisbare Verschiebung stellt stets 
einen pathologischen Vorgang dar." 

Naar zijn mening moet men de verschuiving verklaren 
door de secundair overheersende invloed van de ligamenta 
flava, als gevolg van de discusdegeneratie. 

Een geheel andere opvatting heeft HANRAETS. Hij spreekt 
van "functionele listhesis" en noemt naast discusdegeneratie 
de volgende afwijkingen als oorzaak daarvan : 
trauma ter hoogte van de thoraco-lumbale overgang, 
hernia op een hoger niveau, 
synostosis ( congenitaal), 



(verkregen : spaanimplantatie), 
(verkregen : bijv. na discusoperatie), 
(verkregen : door een infectie), 

een lang sacrum (bijv. overgangswervel), 
opgeheven lordose ( = functionele synostose), 
hyperlordose, voorkomend bij 

zwangerschap, 
asthenie, 
dystrophia musculorum progressiva. 

Volgens HANRAETS hebben wij bij retropositie dus meer
malen te maken met een compenserend mechanisme als gevolg 
van een afwijking elders. Helaas wordt deze opvatting door 
hem niet gestaafd door bijv. een onderzoek bij een reeks van 
dergelijke patiënten en een vergelijkend onderzoek bij normale 
individuen. Daarom vormt het merendeel van de door hem 
gereproduceerde foto's ons inziens geen steun voor zijn 
opvatting. 

Resumerend kan gezegd worden, dat de verschillende auteurs 
sterk divergeren in opvatting omtrent het voorkomen en de betekenis 
van retropositie. 

EIGEN ONDERZOEK 

Aangezien wij tot een persoonlijke waardebepaling wensten te 
komen van het blanco röntgenonderzoek bij lijders aan een lumbale 
hernia nuclei pulposi, hebben wij van 203 patiënten het aanwezige 
fotomateriaal bestudeerd. Van dit aantal werden 103 patiënten 
geopereerd in de Neum-chirurgische Kliniek (PROF. DR c. H. LENS
HOEK), de overige 100 in het R.K. Ziekenhuis (T. B. SIKKENS, Neuro
chirurg). 

Bij de beoordeling van de foto's werd door ons op de onderstaande 
gegevens gelet, die zijn weergegeven in Tabel 6 :  

1e. het voorkomen van scoliose ; - betekent geen scoliose ; 
2e. het voorkomen van kyfose ; - betekent geen kyfose. 

Aangezien wij bij het onderzoek van normale personen (Hoofd
stuk IV) geconstateerd hebben, dat een "rechte rug" ook normaliter 
meermalen voorkomt, hechten wij hieraan geen waarde. 
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Aan een lumbale kyfose moeten wij ons inziens wel waarde 
hechten, daar dit verschijnsel normaliter steeds ontbreekt. 
3e. het voorkomen van discusversmalling c.q. met spondylosis 

deformans of osteochondrosis. 
Bij de bespreking van de röntgenanatomie van de lumbale wervel

kolom (Hoofdstuk IV) is gebleken, dat de discus L4/L5 soms smaller 
is dan de discus L3/L4• Het is mogelijk, dat deze versmalling con
genitaal is, doch het is zeker niet uitgesloten dat dit in sommige 
gevallen een gevolg is van een degeneratief proces. Daar deze ver
smalling meestal niet meer bedroeg dan 2 mm (zie Tabel 3, blz. 29), 
hebben wij een versmalling van de discus L4/L5 t.o.v. L3/L4, variërend 
van 2-5 mm, aangeduid door graad I. Een versmalling groter dan 
5 mm hebben wij gerubriceerd onder graad II. 

De hoogte van de discus L5/S1 is meestal groter dan de helft van 
de hoogte van de discus L4/L5, soms echter gelijk aan de helft hiervan 
en bij uitzondering nog kleiner. Indien de hoogte van de discus L5/S1 

t.o.v. L4/L5 varieert van ½-%, spreken wij van versmalling graad I. 
Is deze hoogte kleiner dan % van de discushoogte L4/L5, dan spreken 
wij van een versmalling graad II. Bij versmalling van de discus L4/L5, 

wordt de hoogte van de discus L5/S1 vergeleken met die van L3/L4• 

De beschreven indeling is vrij willekeurig en heeft niet de pretentie 
van een absolute grens tussen zeker pathologische en mogelijk nog 
fysiologische versmalling. Wij menen evenwel, dat deze indeling te 
verkiezen is boven het gebruik van de vage termen "lichte versmalling", 
,,sterke versmalling", wanneer elke verdere omschrijving ontbreekt. 
4e. het voorkomen van reële retropositie groter dan 2 mm. 

Vervolgens hebben wij de myelogrammen van deze patiënten 
bestudeerd en verdeeld in twee rubrieken, namelijk : 

E = ethiodan; hierop komen wij in Hoofdstuk VIII nader terug, 
U = contrast U., een in water oplosbaar contrastmiddel. 

In de laatste rubriek geven wij de operatieve bevindingen, 
zoals vermeld in het operatieverslag, in telegramstijl weer. Bij 
circa 1 50 patiënten werden beide spatia operatief aan een onderzoek 
onderworpen. 
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TABEL 6 

203 patitirtm, geopereerd wegens verdt11ki11g op ee11 lumbale h.11.p. 

Discusversm alling Myelogram 
No. Leeftijd Geslacht Scoliose Kyfose c.q. met spond. def. Retropositie E = ethiodan Operatieve bevinding 

U = contrast U 

1 36 M. - - L5/S1 1. - u. L5/S1 : 

Defect L5/S1 L. Grote hernia L. 
2 33 v. + convex n.L. - 0 - E. L4

/L6 : 

Matige hernia R. 
3 31 v. + convex n.R. - L4/L• 1. - u. L4/L. : 

Defect L4
/L5 R. Matige hernia R. 

4 51  v. - - L4/L5 II. u. L4/L5 : 

L5/S1 ll. - Stop L4/L5 Grote hernia med. 
5 42 v. - - 0 - U. L4

/L5 : 

Defect L4/L5 L. Matige hernia L. 
6 30 M. - - L4/L5 1. + L• u. L4/L. :  

Defect L4/L5 L. Grote hernia L. 
7 44 M. - - 0 - u. L4/L5 : 

Defect L./L5 L. Grote hernia L. 
8 57 M. - - 0 - u. L4/L5 : 

Defect L4/L5 L. Kleine hernia L. 
9 46 v. - - 0 - u. L./L5 : 

Defect L4/L5 L. Matige hernia L. 
10 29 v. - - L4/L5 ll. - u. L4/L5 : 

Defect L4/L5 R. Grote hernia R. 
1 1  39 M. - - L5

/S, ll. - u. Negatief. 



°' Discusversmalling Myelogram °' 
No. Leeftijd Geslacht Scoliose Kyfose c.q. m et spond. def. Retropositie E = ethiodan Operatieve bevinding 

U � contrast U 

12 41 v. - - 0 - E. L,/L5 : 

Defect L,/L5 L.? Kleine hernia L. 

13 42 M. - - L4/L5 I. - u. L4/L5 : 

Defect L4/L5 R. Matige hernia R. 
14 27 v. - - L,/L5 I. - u. L5/S, :  

L5/S1 I. Defect L5/S1 L. Zeer grote geperforeerde 
15  37 M. - + L5/S1 I. + Ls E. L4/L5 : 

hernia L. 

Kleine hernia R. 
16  38 M. - - 0 - L,/L5 : 

Zeer grote hernia. 
17 45 v. - - L4/L1 I. E. L,/L, : 

Defect L4/L5 R. Matige hernia R. 
18 41 M. - - L4/L5 I. - E. L4/L5 : 

Defect L4/L5 L. Matige hernia L. 
19 55 v. - - 0 - u. L,/L5 : 

Defect L,/L5 L. Kleine hernia L. 
20 34 M. - - L,/L5 I. + L, u. L5/S1 : 

Geperforeerde hernia R. 
21 54 v. - - 0 - U. L,/L5 : 

Defect L5/S1 L. Dubieus L. 

22 34 M. - L5/S1 I. + L• L5/S1 : 

Geperforeerde hernia L. 
23 44 v. - + 0 - E. L,/L5 : 

Defect L4/L5 R. Kleine hernia R. 



Discus versmalling Myelogram 
No. Leeftijd Geslacht Scoliose Kyfose c.q. m et spond. def. Retropositie E = ethiodan Operatieve bevinding 

U = contrast U 
---

24 25 M. - - 0 U. Ls/S1 : 
Defect L6/S1 L. Matige hernia L. 

25 34 M. - - 0 - E. L,/L6 : 

Kleine hernia R. 

26 33 M. - - L,/L6 I .  - L6/S1 : 
Geperforeerde hernia R. 

27 30 M. - - 0 - u. Ls/S1 : 
Defect Ls/S1 R. Geperforeerde hernia R. 

28 52 v. - - 0 - E. Ls/S1 : 
Defect L6/S1 R. Grote hernia R. 

29 56 M. - - L5/S1 Il. U. L,/L5 : 

Defect L5/S1 L. Geperforeerde hernia L. 
tevens L,/L5 

30 50 v. - 0 - E. L,/L5 : 

Defect L,/L5 L. Matige hernia L. 

31 18 v. + convex n.R. + L,/L5 I.  - U. L,/L5 : 

Grote hernia R. 

32 37 M. - 0 - U. L5/S1 : 

Defect L,/L5 L. Kleine hernia R. 

33 36 v. - - 0 - u. L5/S1 : 

Defect L5/S1 R. Kleine hernia R. 

34 40 M. - - 0 - u. L4/L5 : °' Defect L,/L5 L. Matige hernia L. -.J 



°' Discusversmalling Myelogram 
No. Leeftijd Geslacht Scoliose Kyfose c.q. met spond. def. Retropositie E - ethiodan Operatieve bevinding 

U = contrast U 

35 57 v. - - 0 - u. L4/L6 : 

Groot defect Grote hernia L. 
L4/L5 

36 33 v. - - 0 - E. Ls/S1 : 
Defect L6/S1 R. Matige hernia R. 

37 35 v. - + L5/S1 I. - u. Ls/S1 : 
Matige hernia R. 

38 35 M. -- - 0 - u. L5/S1 : 

Defect L5/S1 Geperforeerde hernia. 
39 30 v. - - 0 - u. Ls/S1 :  

Defect L5/S1 ? Geperforeerde hernia L. 
40 43 v. � - L,/L5 II. - u. L,/L5 : 

Defect L4/L5 R. Grote hernia R. 
41 26 M. - 0 - E. L,/L5 : 

Defect L4/L5 L. Grote hernia L. 
42 27 v. + convex n.L. - 0 - E. L4/L6 : 

Defect L4/L5 L. Grote hernia L. 
43 25 M. - - 0 - Negatief 
44 35 v. - - 0 - E. Negatief. 

-
45 35 v. - - Ls/S1 1. - E. L4/L5 en L5/S1 : 

Grote hernia L. 
46 35 M. - - 0 - E. L4/L. : 

Defect L./L6 R. Grote hernia R. 



Discusversmalling Myelogram 
No. Leeftijd Geslacht Scoliose Kyfose c.q. met spond. def. Retropositie E - ethiodan Operatieve bevinding 

U = contrast U 

47 37 M. - - 0 - E. L6/S, : 
Defect L,/L5 L. Kleine hernia L. 

48 22 M. - - L,/L5 I. - E. L,/L6 : 

Defect L,/L6 R. Grote hernia R. 
49 40 M. - - L6/S, I. - L,/L5 : 

Matige hernia med. 
50 45 M. + convex n.L. - 0 - u. L6/S1 : 

Defect L4/L5 Kleine hernia L. 
Vroeger geopereerd!  

51 31 M. - - 0 - E. L6/S1 : 

Defect L5/S1 L. Geperforeerde hernia L. 
52 37 v. - - 0 - E. L,/L5 : 

Defect L,/L5 R. Kleine hernia L. 
ook L . ?  

53 47 M. - - 0 + L, E. L,/L, : 
Defect L4/L5 L. Grote hernia L. 

54 34 v. - - L6/S1 T. - E. L6/S1 : 

Grote hernia L. 

55 32 v. - - L4/L6 I. - E. L,/L6 : 

Defect L,/L5 L. Geperforeerde hernia L. 

56 46 M. - - L6/S1 I. - L5/S1 : 

Matige hernia L. 

57 48 M. - - L,/L6 I .  - E. L,/L6 : 

Defect L4/L6 L. Grote hernia L. \0 



-.J Discusversm alling Myelogram 
No. Leeftijd Geslacht Scoliose Kyfose c.q. m et spond. def. Retropositie E ethiodan Operatieve bevinding 

U = contrast U 
--

58 39 v. - - 0 - E. L5/S1 : 

Defect L5/S1 R. Grote hernia R. 
59 45 M. - - 0 - Negatief. 

60 38 M. - - 0 - L5/S1 : 

Grote hernia L. 
61 41 v. - - L./S1 I. - E. L5/S1 : 

Defect L5/S1 L. Matige hernia L. 
62 26 M. - - L4/L5 I. - E. L4/L. : 

Defect L4/L5 Grote hernia. 

63 38 v. - - 0 - E. L5/S1 : 

Defect L4/L5 Grote hernia L. 

64 39 v. - - 0 - E. L5/S1 : 

Kleine hernia L. 

65 25 V. - -- L./S1 I. - Negatief. 
Sterk verdikte wortel L5/S1 

66 23 v. - - 0 - E. Negatief. 
(verwacht) 

67 33 M. - - L4/L5 I. - E. L4/L5 : 

Defect L4/L5 L. Matige hernia L. 

68 34 v. - - 0 - E. Negatief. 
-

69 34 M. - � L,L/5 II. - E. L•1• 
Defect L4/L, R. Grote hernia R. 



Discusversmalling Myelogram 
No. Leeftijd Geslacht Scoliose Kyfose c.q. met spond. def. Rctropositie E - ethiodan Operatieve bevinding 

U = contrast U 

70 40 v. - - 0 - u. L4/L5 : 

Defect L,/L5 L.  Geperforeerde hernia L 

71 41 M. + convex n.L. - L4/L5 ll. + L, L4/L5 en L6/S1 : 

L5/S1 1. Matige hernia R. 

72 57 M. - L4/L5 Il. - u. L5/S1 : 

Defect L4/L5 R? Kleine hernia R. 

73 41 V. t convex n.R. - 0 - u. L6/S1 : 

Defect L6/S1 R. Matige hernia R. 

74 37 v. + convex n.R. - L,/L6 I .  - u. L,/L5 : 

L6/S1 II. Defect L,/L6 R. Kleine hernia R. 
L5/S1 ? L5/S1 g.b. 

75 55 M. - - 0 - u. L4/L6 : 

Defect L4/L5 L.  Grote hernia. 

76 31 M. - - 0 - u. L,/L5 : 

Defect L,/L, L. Grote hernia L. 

77 43 v. - - L,/L5 I. - E. L,/L5 : 

Defect L,/L6 L. Geperforeerde hernia L. 

78 55 M. - - 0 - E. L5/S1 : 

Kleine hernia L. 

79 43 v. - - L4/L6 II. - L,/L6 : 

L6/S1 I. Grote hernia R. 

80 28 v. - - 0 - L4/L6 : 

Grote hernia L. -



--.J Discusversmalling Myelogram 
No. Leeftijd Geslacht Scoliose Kyfose c.q. met spond. def. Retropositie E - ethiodan Operatieve bevinding 

U = contrast U 

81 42 M. - - 0 - u. L./S1 : 
Matige hernia L. 

82 53 M. - - 0 - E. Kanaalstenose. 
-

83 24 v. + convex n.R. - L5/S, I. - u. Ls/S1 : 
Defect L1JS1 R. Matige hernia R. 

84 55 M. - - L5/S1 I. - E. L4/L5 : 

Kleine hernia med. 
85 44 v. + convex n.L. - 0 - u. L4/L5 : 

Defect L4/L5 L. Geperforeerde hernia L. 
86 41 M. - - L4/L5 I. - E. L4/L5 : 

Defect L4/L5 R. Kleine hernia R. 
87 23 v. + convex n.L. - L4/L5 I. - Ls/S1 : 

Geperforeerde hernia L. 
88 54 v. - - L5/S, II. - Ls/S1 : 

Geperforeerde hernia R. 
89 35 V. - - 0 - Ls/S1 : 

Geperforeerde hernia med. 
90 41 M. - - L4/L5 I.  - u. L4/L5 : 

Defect L4/L5 L. Geperforeerde hernia L. 
91 39 M. - - 0 - E. Ls/S1 : 

Defect L4/L5 en Geperforeerde hernia L. 
L5/S1 L 

92 42 M. - - 0 - Negatief. 



Discusversm alling Myelogram 
No. Leeftijd Geslacht Scoliose Kyfose c.q. m et spond. def. Retropositie E = ethiodan Operatieve bevinding 

U '-' contrast U 

93 30 M. - - 0 - E. L./L6 : 

Defect L4/L5 L. Kleine hernia L. 
94 41 M. - - 0 - u. L6/S1 : 

Defect L4/L6 R. Geperforeerde hernia R. 
95 24 M. - - 0 - E. L./L6 : 

Grote hernia R. 
96 48 M. -- - L5/S1 II. - L./L5 : 

Geperforeerde hernia R. 
97 34 M. - - 0 - Ls/S1 : 

Grote hernia R. 
98 47 M. - - L4/L5 I. - E. L4/L6 : 

Defect L4/L5 R. Geperforeerde hernia R. 
99 38 M. - - 0 - E. L6/S1 : 

Kleine hernia R. 
100 38 M. - - L4/L6 II. - E. L4/L5 : 

Defect L4/L5 L. Grote hernia L. 
101 30 M. - - 0 - Neurinoom. 
102 39 V. - - 0 - E. Ls/S1 : 

Defect L6/S1 R. Geperforeerde hernia R. 
103 45 v. + convex n.L. - L5/S1 II. - E. L6/S1 : 

Defect L5/S1 L. Matige hernia L. 
104 35 v. - - L4/L6 I. - E. L4/L6 : 

Defect L./L6 Weke discus, 
--.J m ediaan weinig uitpuiling. L,J 



-.J Discusversmalling Myelogram 
No. Leeftijd Geslacht Scoliose Kyfose c.q. met spond. def. Retropositie E = ethiodan Operatieve bevinding 

U = contrast U 
-- -

105 46 V. - - 0 - u. Sterke bewegelijkheid L4/Ls, 
weke discus 

106 34 v. - - L4/L5 II. - u. L,/L6 : 

Defect L4/L6 L. Weke protrusie. 

107 41 M. ..!- convex n.L. - L4/L6 1. - L4/L5 : Prolaps L. 

108 37 v. - - L4/L6 1. -- u. L5/S1 : 

L6/S1 1. Stop L6/S1 Hernia R. 
L4/L5 enige uitpuiling. 

109 39 v. - - 0 - u. L4/L5 en L6/S1 : 

Defect L4/L5 Weke protrusies 
en L5/S, 

110 35 v. � convex n.L. - L4/L5 I. - L,/L5 : 

L5/S1 II. Grote prolaps. 
L5/S1 : g.b. 

1 1 1  37 v. + convex n.L. L4/L5 1. - Zeer grote hernia L5/ S1 R. 
L5/S1 I. L4/L5 : g.b. 

112 38 v. - � 0 - u. Vaste protrusie L6/S1 R. 
Klein defect Wortel adhaerent. 
L5/S1 R. 

113 35 M. - - L5/S1 I. + La L6/S1 :  

Grote geperforeerde hernia. 

114 37 M. + convex n.L. - L4/L5 1. - L4/L5 : 

Grote geperforeerde hernia. 

115 54 M. - - L6/S1 I. - L6/S1 : 

Grote geperforeerde hernia L. 



Discusversmalling Myelogram 
No. Leeftijd Geslacht Scoliose Kyfose c.q. met spond. def. Retropositie E - ethiodan Operatieve bevinding 

U - contrast U 
--- - ---
1 16 41 v. - - L5/S1 I. - L5/S,: 

Grote hernia. 
1 17 42 M. - - L4/L5 I. - Prolaps L4/L5 L. 
118 34 v. - - L4/L5 I. - L4/L5 : 

L5/S, I. Grote hernia R. 
119 27 M. - - 0 - L6/1S :  

Grote hernia R. 

120 31 M. - L5/S1 I. - L5/S1 : 

Weke protrusie. 

121 39 M. - - L4/Ls I. - Negatief. 

122 49 M. - -· 0 - L5/S, : 
,.Fraaie" hernia L. 

123 33 M. - L5/S1 1. - L5/S1 : g.b. 
Weke protrusie 
L4/L5 L. 

124 44 v. - - 0 - u. L4/L5 : 

Defect L4/L5 L. Duidelijke protrusie. 
125 41 v. + convex n.L. - 0 - Ls/S, : 

,.Fraaie" protrusie. 

126 42 v. - - Ls/S1 I. - L5/S1 : 

Grote prolaps. 

127 36 v. - - 0 - U. Ls/S, : 
Stop L5/S1 Grote hernia. Ln 



--..] 

No. Leeftijd Geslacht Scoliose 

128 42 v. -

129 44 v. -

130 33 M. -

131 44 v. -

132 37 M. -

133 42 M. -

134 50 v. -

135 34 v. -

136 45 V. -

137 29 M. -

138 36 M. + convex n.R. 

Discusversmalling 
Kyfose c.q. met spond. def. Retropositie 

- L5/S1 I. + L• 
- 0 -

- L5/S1 I. -

+ L./S1 I. -

+ L3/L, II. -

- 0 + Ls 
+ L3/L, II. -

L,L/5 I. 
Ls/S1 I. 

- 0 -

- L,/L5 I. -

- 0 -

- L,/L5 II. -
L5/S1 I. 

Myelogram 
E = ethiodan 
U = contrast U 
---

E. 
Defect L3/L, 
Defect L,/L5 

U. 

Operatieve bevinding 

L5/S1 : ,,Fraaie" prolaps. 
L5/S1 : Duidelijke protrusie. 
L5/S1 : Sequester. 
Ls/S1 : Geperforeerde hernia. 
L3/L, : 
Hernia + arachnoiditis ? 
L5/S1 : Grote hernia R. 
L,/L,} w k d' . 
L,/L. e e 1scus protrus1e. 

L5/S1 : Grote hernia. 
L,/L5 : 
Grote sequester. 
L,/L5 : 

Grote protrusie. 
L,/L5 : Grote hernia, sequesters. 



Discus versmalling Myelogram 
No. Leeftijd Geslacht Scoliose Kyfose c.q. met spond. def. Retropositie E - ethiodan Operatieve bevinding 

U � contrast U 

139 33 v. + convex n.L. - 0 - L5/S1 : 

Grote sequester. 
140 44 M. - - L5/S1 I. - L5/S1 : 

Grote hernia. 
141 37 V. - - L,/L5 Il. - L4/L5 : 

L5/S1 I. Grote hernia. 
L5/S1 : g.b. 

142 31 M. - - 0 - L4/L5 en L5/S1 : 

Grote prolaps. 
143 35 V. - L4/L5 II. - L4/L5 : 

Prolaps R. 
144 31 M. - - L5/S1 I. - L5/S1 : 

,,Fraaie" prolaps. 
145 34 v. - - 0 - u. L4/L5 en L5/S1 : 

g.b. 
146 34 v. - - 0 - u. L5/S1 : 

Grote hernia. 
147 1 8  V. - - 0 - L4/L5 : 

Duidelijke protrusie L. 
148 40 v. - - L4/L5 II. - L,/L5 : 

L5/S1 I. - Grote hernia R. 
L5/S1 : 

Prolaberende schijf. 
149 24 M. + convex n.R. - 0 - L4/L5 : 

-..J Geperforeerde hernia. -..J 



-.J Discusversmalling Myelogram 
No. Leeftijd Geslacht Scoliose Kyfose c.q. met spond. def. Retropositie E - ethiodan Operatieve bevinding 

U = contrast U 

150 31 v. - - 0 - L5/S1 : 

,,Fraaie" protrusie L. 
151 45 M. - - 0 -· L,/L5 : 

Hernia R. 
152 35 v. - - 0 - L4/L5 : 

Weke protrusie R. 
153 53 v. - - L5/S1 I. - L5/S1 : 

Vaste hernia. 
154 28 M. - - 0 - L,/L5 : 

,,Fraaie" prolaps. 

155 25 v. - - 0 - L,/L5 : 

,,Fraaie" prolaps. 

156 43 V. - - L./S1 I. - Negatief. 

157 46 v. - - 0 - L./S1 : 

Grote prolaps. 

158 41 M. - - 0 - L5/S1 : 

Duidelijke hernia. 

159 40 v. - - L,/L5 I. - u. L,/L5 : 

Defect L,/L6 L. ,,Fraaie" hernia. 

160 47 M. - - L6/S1 I. + L, L4/L5 : 

Weke protrusie. 

161 39 M. - - 0 - L5/S1 : 

Grote sequester. 



Discus versmalling Myelogram 
No. Leeftijd Geslacht Scoliose Kyfose c.q. met spond. def. Retropositie E � ethiodan Operatieve bevinding 

U = contrast U 
- ----

162 50 M. - - 0 - L4/L5 : 

Grote geperforeerde hernia. 

163 24 V. - - 0 - u. L5/S, : 
Defect L5/S1 Geperforeerde hernia. 

164 39 v. - + L5/S1 I. - L5/S, : 
Duidelijke hernia. 

165 31 M. - - 0 - u. L5/S1 : 

Grote protrusie. 
L,/L5 : kleinere. 

166 19 v. - - 0 - u. L5/S1 : 

Defect L5/S1 Duidelijke protrusie. 

167 25 v. - - 0 - L5/S1 : 

Grote hernia L. 

168 46 V. - - L5/S, I. - E. L5/S, : 
Defect L5/S1 Grote gerupt. hernia. 

169 39 M. - - 0 + L, L5/S, : 
Zeer grote hernia. 

170 61 V. - - L5/S1 II. - L5/S, : g.b. 
L4/L5 : zeer grote hernia. 

171 47 v. - - L,L/5 I. - L4/L5 : 

Vaste protrusie. 

172 28 v. - - 0 - L4/L5 : 

-..J Grote protrusie. \0 



00 Discus versmalling Myelogram 
No. Leeftijd Geslacht Scoliose Kyfose c.q. met spond. def. Retropositie E = ethiodan Operatieve bevinding 

U = contrast U 
173 40 v. - - L,/L5 I. - E. L,/L5 : Stop L,/L6 

Zeer grote geperforeerde 
174 41 v. - - 0 - E. L5/S1 : 

hernia. 
Defect L5/S1 

,,Fraaie" prolaps. 
175 51 M. - - L5/S1 I. - E. L5/S1 : 

Defect L5/S1 R. Grote prolaps R. 
176 40 v. + convex n.L. - L,/L5 II. - L,/L5 : 

Duidelijke protrusie R. 
177 39 M. - - L5/S, I. - L6/S1 : 

Grote prolaps L. 

178 32 v. - - L,/L5 I.  - u. L,/L5 : 
Defect L

4
/L

5 L. Weke protrusie. 
179 38 M. - .J.. L,/L6 I. -'- L, L,/L6 : 

Kleine protrusie. 
180 46 M. - - 0 - u. L,/L6 : 

Defect L4/L5 Prolaps. 
181 39 v. - - L,/L6 I. - u. L4/L5 : 

L5/S1 I. Defect L,/L6 
Kleine hernia. 

182 40 v. - - L,/L6 I. - L4/L5 : 
Prolaps. 

183 40 M. + convex n.L. - 0 - L,/L6 : 

Prolaps L. 



Discusversmalling Myelogram 
No. Leeftijd Geslacht Scoliose Kyfose c.q. met spond. def. Retropositie E = ethiodan Operatieve bevinding 

U = contrast U 

184 57 M. + convex n.L. - L4/L5 II. + L, L,/L5 : 

Zeer grote prolaps R. 

185 43 M. - - 0 - u. L4/L5 : 

Defect L,/L5 R. Duidelijke hernia. 

186 39 M. - - 0 u. L4/L5 : 

Defect L,/L5 Weke protrusie. 

187 37 M. - - 0 - L5/S1 : 

Grote prolaps R. 

188 46 M. - - 0 - L4/L5 : 

,,Fraaie" prolaps R. 

189 39 M. + convex n.R. - 0 - L4/L5 : 

,,Fraaie" prolaps R. 
geperforeerd. 

190 34 v. - - 0 - u. L4/L5 en L5/S1 : 

g.b. 

191 40 v. - - L5/S1 I. - L5/S1 : 

Prolaps. 

192 37 M. - - 0 - u. L4/L5 en L6/S1 : 

g.b. 

193 29 v. - - 0 - L,/L6 : 

00 Grote protrusie R. -



00 Discusvermalling Myelogram 
No. Leeftijd Geslacht Scoliose Kyfose c.q. met spond. def. Retropositie E = ethiodan Operatieve bevinding 

U = contrast U -
194 28 v. - - L5/S1 II 1- L• L5/S1 : "Fraaie" geperforeerde hernia L 
195 58 v. - - 0 - L,/L6 : Geperforeerde hernia. 
196 37 M. + convex n.L. + L,/L5 I. - L,/L5 : Grote prolaps L. 
197 51 M. - - 0 - L,/L5 : 

Flinke protrusie R. 
198 27 v. - - 0 - L,/L, : 

Duidelijke protrusie L. 
199 42 v. - - L,/L5 I. - L,/L5 : 

L6/S1 Il. Grote prolaps R. 
200 30 M. + convex n.L. - L6/S1 1. - L5/S1 : Grote geruptureerde hernia. 
201 42 V. - - L,/L6 1. - E. L,/L6 : 

Defect L,/L, R. Grote hernia R. 
202 31 v. - - L,/S1 I. - L./S1 : 

"Fraaie" geperforeerde hernia R 
203 38 M. + convex n.L. - L,/L6 II. - L,/L6 : Grote protrusie L. 



ANALYSE VAN HET ONDERZOEK 

J. SCOLIOSE 

In tegenstelling tot de gangbare mening blijkt, dat dit 
symptoom bij de liggende patiënten sporadisch voorkomt. 
In ons materiaal zagen wij bij slechts 27 patiënten een duide
lijke scoliose, hetgeen neerkomt op 13 %-

II. KYFOSE 

Deze houdingsverandering is nog iets zeldzamer. Wij zagen 
deze afwijking bij 1 1  patiënten; bij 2 patiënten was tevens 
scoliose zichtbaar. Ook dit symptoom is dus, wat de fre
quentie betreft, van weinig belang. Aangezien echter dit 
verschijnsel normaliter steeds ontbreekt, heeft het ons inziens 
grote waarde. 

Ill. DISCUSVERSMALLING 

Reeds werd door ons naar voren gebracht, dat versmalling 
van een discus bij een patiënt, lijdende aan een hernia, geen 
zekere aanwijzing geeft voor de localisatie daarvan. Boven
dien blijkt uit ons onderzoek, dat twee disci versmald kunnen 
zijn, terwijl bij operatie blijkt, dat er slechts één hernia bestaat. 

Solitaire discusversmalling, graad I en graad II, met en 
zonder hernia, kwam bij onze patiënten als volgt voor : 

TABEL 7 
Solitaire dismsverm1alli11g bfi 203 geopereerde patii11tm 

Discusversmalling L,/L6 Lo/S1 Totaal 
Graad I Graad II Graad I Graad II 

Aantal 32 10 33 6 81 
Bij operatie H.N.P. 27 9 27 2 65 
Bij operatie geen H.N.P. 5 1 6 4 16 

Bij 81 patiënten was dus een solitaire discusversmalling 
zichtbaar : dit is dus bij 40 o/o . 

Van deze 81 patiënten hadden 65 ter plaatse van de ver
smalling een hernia. Bij 16 patiënten was evenwel aan de 
versmalde discus bij operatie geen hernia te constateren. 

83 



Aantal 
gevallen 

84 

In deze gevallen is er dus zeer waarschijnlijk een degenera
tief proces, dat evenwel niet gepaard gaat met protrusie van 
schijfweefsel naar dorsaal of dorso-lateraal. 

Strikt genomen kan men tegen deze conclusie het bezwaar 
aanvoeren, dat het ook bij operatieve exploratie niet steeds is 
uit te maken, dat er geen hernia bestaat. Wij staan evenwel op 
het standpunt, dat operatieve exploratie door een gerouti
neerde neuro-chirurg in dezen een betrouwbaar inzicht ver
schaft. 

Bezien wij de disci met versmalling graad I nader, dan 
blijkt, dat er in de betrouwbaarheid van dit symptoom tussen 
L4/L5 en L5/S1 geen verschil bestaat. Meestal komt de plaats 
van de hernia overeen met de versmalde discus, doch zeker
heid heeft men niet. 

Opvallend is evenwel het verschil in de mate van betrouw
baarheid bij een 2e graads versmalling. Op 10 gevallen van 
deze graad van versmalling van de discus L4/L5 werd in 
9 gevallen ter plaatse de hernia gevonden, terwijl op 6 
gevallen van L5/S1 de exploratie 4 maal negatief was. Met 
een sterke discusversmalling L5/S1 bij een patiënt, die klinisch 
lijdt aan een hernia, moet men dus zeer op zijn hoede zijn. 

Simultane discusversmalling van L4/L5 en L5/S1 namen wij 
waar bij 15 patiënten. Dit is dus bij ongeveer 7 %- Vergelij
king van de versmalling met de operatieve bevinding leverde 
het volgende op : 

TABEL 8 

Sini11/fa11e dismsvers111alli11g bfj 203 geopereerde patië11fe11 

Discusversmalling Operatieve bevinding, 
H.N.P. t.h.v. : 

L4/L6 en L6/S1 L4/L5 L6/S1 

Graad I Graad Il Graad I Graad Il 

3 
6 

5 
1 

6 
5 

3 

1 

3 
3 
5 

1 

3 
1 

Uit dit overzicht blijkt, dat bij simultane versmalling 
meestal de hernia uitsluitend gelocaliseerd is ter hoogte van 
L4/L5 : 1 1  maal bij 15 patiënten. 



Slechts bij 3 patiënten werd de hernia geconstateerd ter 
hoogte van L5/S1• Geen van deze patiënten had een 2e graads 
versmalling van deze discus. Bij 1 patiënt werd in beide spatia 
een hernia gevonden. 

Uit een en ander blijkt, dat bij 53 % van de door ons 
onderzochte personen de disci normaal van hoogte waren. 

IV. REËLE RETROPOSITIE 

Een reële retropositie van minstens 2 mm werd 14 maal 
gevonden, nl. van L4 7 maal en van L5 7 maal. 
Bij retro positie van L

4 
was de localisatie van de hernia als volgt : 

in 5 gevallen ter hoogte van L4/L5 en 
in 2 gevallen ter hoogte van L5/S1• 

Bij retro positie van L5 was de localisatie van de hernia als volgt : 
in 2 gevallen ter hoogte van L4/L5 en 
in 5 gevallen ter hoogte van L5/S1• 

Vergelijken wij deze aantallen met die, welke door ons bij 
normale personen werden gevonden, dan blijkt, dat bij 
patiënten lijdende aan een hernia reële retropositie van L5 niet 
frequenter aanwezig is. Dit resultaat is dus in tegenspraak met 
dat van verschillende auteurs. De oorzaak hiervan is, naar 
onze mening, gelegen in het feit, dat geen enkele auteur tot 
nu toe een voldoend aantal normale personen heeft onder
zocht. Reële retropositie van L4 werd door ons bij normale 
personen niet geconstateerd. 

Op grond van onze bevindingen moeten wij concluderen, 
dat retropositie bij de diagnostiek van een hernia vrijwel geen 
waarde heeft en dat verder onderzoek nog aan het licht 
moet brengen, wanneer dit verschijnsel inderdaad optreedt 
als gevolg van discusdegeneratie. 

Tot slot willen wij nog vermelden, dat in het door ons onder
zochte materiaal 9 gevallen van een overgangswervel aanwezig 
waren. Wanneer wij dit getal vergelijken met het aantal bij normale 
personen (circa 6 %), dan blijkt hieruit, dat er geen verschil in 
frequentie bestaat in het voorkomen van een overgangswervel bij 
patiënten, lijdende aan een hernia, en bij onze controlegroep. 
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Hoofdstrtk VII 

MYELOGRAFIE 

Over de toepassing van deze methode ter opsporing van lumbale 
herniae nuclei pulposi bestaan er nog steeds divergente opvattingen. 
Enerzijds is men van mening, dat maximale zekerheid omtrent de 
aanwezigheid en de localisatie van een discusprolaps preoperatief 
noodzakelijk is, en dat dus in deze gevallen myelografie geïndiceerd 
is; anderzijds hoort men het standpunt verdedigen, dat de klinische 
gegevens, aangevuld met het blanco röntgenonderzoek, een be
trouwbaar kompas zijn voor de chirurg om op te zeilen. 

In principe ligt het evenwel niet op de weg van de röntgenoloog 
om hierin partij te kiezen, zodat wij de discussies over de indicatie
stelling tot myelografie laten rusten. 

De röntgenoloog dient zich te beraden over de volgende problemen: 
I. welk contrastmiddel levert het beste resultaat en is voor de 

patiënt het minst bezwaarlijk?  
II. op  welke wijze moet het onderzoek verricht worden? 

III. op welke wijze kan een hernia zich in het myelogram mani
festeren? 

IV. differentiële diagnostiek van de gevonden afwijkingen; 
V. waar liggen de grenzen van betrouwbaarheid van deze diagnos

tiek? 

Ad I. Welk contrastmiddel levert het beste resultaat en is voor de patiënt 
het ,ninst bez111aarlyk? 
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De contrastmiddelen kunnen in twee soorten worden 
onderverdeeld: 

a. lichte contrastmiddelen, 
b. zware contrastmiddelen. 

De lichte contrastmiddelen zijn gasvormig (lucht, zuurstof) 
en geven op de foto een "negatief contrast", d.w.z. de stralen 



worden ten opzichte van de omgeving in versterkte mate 
doorgelaten. Het voordeel van gassen is, dat ze volledig 
geresorbeerd worden. Elke late complicatie is dus uitgesloten. 
De mate van contrastverschil is evenwel in het lumbale 
gebied ontoereikend, zodat, afgezien van een enkele uit
zondering, gasmyelografie voor de diagnostiek van een 
lumbale hernia vrijwel niet toegepast wordt. Het is derhalve 
niet noodzakelijk hierover nog verder uit te weiden. 

De zware contrastmiddelen absorberen de röntgenstralen 
in sterke mate, zodat een positief contrast ontstaat ten opzichte 
van de omgeving. Bovendien is het contrastverschil met de 
omgeving groter dan met gas. Dit geldt voornamelijk voor 
lipiodol en pantopaque, en in mindere mate voor de in water 
oplosbare contrastmiddelen. 

De stof, die het eerst voor myelografie werd gebruikt, is 
het lipiodol (srCARD EN FORESTIER, 1921). 

Het grote voordeel van voldoende contrast wordt evenwel 
overschaduwd door verschillende nadelen, nl. : 

1e. het optreden van locale arachnoiditis (c.q. verergering van 
een bestaande arachnoiditis) en encystering van het lipiodol 
(ODIN EN RUNSTRÖM, KRAYENBÜHL, PRICK EN HOEFNAGELS, 
ERNSTING, e.a.). Van resorptie is praktisch geen sprake. 

2e. druppelvorming in de liquor, waardoor de betrouwbaarheid 
van het onderzoek sterk daalt. Naar onze ervaring komt dit 
verschijnsel frequent voor. Ook HANRAETS is deze mening 
toegedaan. 

3e. het compact bijeen blijven der contrastmassa ten gevolge van 
de hoge viscositeit, waardoor kleine uitsparingen overdekt 
worden. Bovendien kunnen gemakkelijk pseudodefecten op
treden, welke niet nader verklaard zijn. 

Deze factoren zijn ruimschoots voldoende om af te zien 
van lipiodol als contrastmiddel voor het onderzoek naar een 
lumbale hernia. 

Van Amerikaanse zijde heeft men door de invoering van 
pantopaque en ethiodan (ethyljodofenylundecylaat) getracht 
verschillende nadelen van het lipiodol te elimineren (RAMSEY, 
FRENCH, STRAIN). 
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De voordelen van dit middel zouden zijn: 
1e. de resorptie, ½-1 cc per jaar, waardoor minder kans op 

arachnoiditis; 
2e. vanwege de lagere viscositeit minder vaak druppelvorming. 

Nog steeds wordt dit middel op grote schaal toegepast, 
voornamelijk in de Verenigde Staten. 

Tot voor twee jaar werd ook door ons geregeld myelo
grafie verricht met pantopaque. Een oordeel te geven over 
het gevaar van arachnoiditis is ons niet mogelijk, daar noch 
onze ervaring, noch de literatuur hierover voldoende in
lichtingen verschaft. De frequentie van deze complicatie lijkt 
ons evenwel minimaal. De overige nadelen van het lipiodol 
gelden echter eveneens voor pantopaque. De betrouwbaar
heid van dit middel zullen wij op blz. 94 e.v. bespreken. 

Wegens de genoemde bezwaren zochten ARNELL en 
LIDSTRÖM reeds in 1930 naar een in water oplosbaar contrast
middel, dat intrathecaal ingespoten kon worden. 

Het is duidelijk, dat een vloeistof, die opgelost is in water, 
voordelen heeft boven olieachtige substanties. Men verkrijgt 
immers een af beelding van de totale liquorruimte en tevens 
is druppelvorming uitgesloten. Wanneer daarenboven het 
contrastmiddel snel geresorbeerd wordt, behoeft men voor 
late complicaties niet beducht te zijn. 

Door hen werden proeven op konijnen verricht, waarbij 
abrodiloplossingen van verschillende concentratie werden 
gebruikt. Daar deze dieren de proeven goed doorstonden, 
werden ook patiënten met dit middel onderzocht. Het bleek 
evenwel spoedig, dat intrathecale anesthesie noodzakelijk 
was om krampen in de extremiteiten te voorkomen, en 
bovendien dat een veilige concentratie de 20 % niet mocht 
overschrijden. In 1944 deelde ARNELL zijn ervaringen mede 
betreffende 70 patiënten. Daarna is men er in de Scandina
vische landen toe overgegaan dit contrastmiddel op grote 
schaal te gebruiken, zodat het LINDBLOM reeds in 1946 mo
gelijk was een enquête in te stellen naar de aard en de fre
quentie van complicaties bij 721 abrodilmyelografieën. Bij 
meer dan 54 patiënten traden complicaties van uiteenlopende 
aard op. 



De belangrijkste hiervan was de shock, nl. bij 32 patiënten. 
Meestal treedt dit verschijnsel binnen 1 uur op, soms evenwel 
3-24 uur na het onderzoek; 9 patiënten kregen pijn in de 
lendenstreek tijdens of kort na de injectie. 

Volgens LINDBLOM is het van belang een anestheticum te 
kiezen met een niet te hoog soortelijk gewicht, daar men 
anders het risico loopt, dat het contrastmiddel hoger stijgt 
dan het verdovingsmiddel. In dit geval treedt pijn op, aan
gezien de onverdoofde wortels dan omspoeld worden door 
een hypertonische vloeistof. 

In 1949 maakten VAN DER WERFF EN PRICK melding van hun 
ervaringen bij 90 patiënten : zij zagen geen alarmerende 
complicaties. 

HESSE zag op 402 patiënten 5 maal ernstige complicaties, 
nl. pijn in de benen, bewusteloosheid en krampen. Thans 
geeft deze schrijver 10 minuten vóór het onderzoek 0.5 mg 
prostigmine en neemt evenveel liquor af als contrastvloeistof 
wordt ingespoten. Op zijn laatste serie van 217 patiënten 
werden geen complicaties waargenomen. 

DENSTAD zag op 70 onderzoekingen 3 maal complicaties. 
Twee patiënten kregen krampen ongeveer 3 uren na het onder
zoek; de eerste patiënt had dit verschijnsel slechts in lichte mate, 
de tweede vertoonde gegeneraliseerde tonische en klonische 
krampen, gepaard gaande met cyanose, bewusteloosheid en 
tongbeet. De duur hiervan was ± 10 minuten. De derde 
patiënt collabeerde enkele uren na het onderzoek : de pols 
was nauwelijks voelbaar en de ademhaling oppervlakkig. 
Genoemde verschijnselen schrijft DENSTAD toe aan meningeale 
prikkeling door het contrastmiddel. Daar naar zijn mening 
de houding van de patiënt ten opzichte van het horizontale 
vlak van betekenis is voor de concentratie van het contrast
middel in de cerebrale liquor, onderzocht hij bij enkele 
patiënten het gehalte ervan in de liquor op verschillende tijd
stippen. Dit onderzoek geschiedde zowel cysternaal als 
lumbaal en leverde het volgende op : 
twee patiënten, aansluitend aan de myelografi.e verpleegd in 
de houding van Trendelenburg : 

55 en 85 minuten na de injectie 0.82 % abrodil in de 
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liquor, zowel cysternaal als lumbaal. 

Vier patiënten, verpleegd in liggende houding, onder het 
hoofdeinde van het bed 10 cm verhoging: 

bij 3 patiënten na 20 minuten cysternaal O %, 
na 65 min. 0.45 %, 
na 70 min. : 0.25 �

0
, 

na 75 min. : 0.16 %-
Bij de  4e patiënt na 135 minuten: 0.39 °/4 .  

Twee patiënten zittend in bed : 
le patiënt : na 75 min. 

na 195 min. 
2e patiënt: na 150 min. 

na 270 min. 

0 % cysternaal, 
0.10 % .  
0.20 %, 
0.14 %-

Op grond hiervan raadt DENSTAD aan de patiënten in zitten
de houding of liggend te verplegen, doch niet in Trendelen
burg. Om de concentratie in de cysterna nog verder te ver
minderen neemt hij bovendien na het onderzoek 20 cc liquor 
af en vervangt dit door fysiologische zoutsolutie. Hierdoor 
wordt 2--4 cc 20 % contrastmiddel verwijderd. 

FISCHER zag op 100 myelografieën bij 2 patiënten be
wusteloosheid en krampen, ongeveer 3 uren na het onder
zoek. Deze complicaties duurden evenwel slechts kort en de 
patiënten herstelden geheel. Bij 3 patiënten trad een lichte 
shock op, terwijl 2 anderen klaagden over lendenpijn. 

KRUMP en ALBRECHT verrichtten dit onderzoek bij 90 
patiënten ; complicaties deden zich niet voor De 91e patiënt 
evenwel kwam kort na de injectie van het contrastmiddel in 
zware shock. Bovendien ontwikkelde zich het beeld van 
longoedeem. Na 5 uren bedroeg de bloeddruk 40 mm Hg. 
Na enkele weken was de patiënt geheel hersteld. 

DEL BUONO bericht over een indrukwekkende serie abrodil
myelografieën, namelijk 1525 ! Naar zijn ervaring zijn de 
complicaties, die kunnen optreden, bij een goede techniek en 
nabehandeling dezelfde als na lumbale punctie. 

Hoewel wij met bovenstaande getallen uit de literatuur 
geen volledig overzicht hebben gegeven, menen wij vol
doende kritische verslagen te hebben vermeld. Het spreekt 



vanzelf, dat ook de lumbale punctie en de lumbale anesthesie 
tot complicaties kunnen leiden. Binnen het raam van ons 
onderzoek willen wij hierop evenwel niet nader ingaan. 

Samenvattend blijkt dus, dat wij niet over een optimaal 
contrastmiddel beschikken voor de diagnostiek van een 
lumbale hernia. Röntgenologisch beschouwd is het in water 
oplosbare contrastmiddel zeker superieur boven de olie
achtige vloeistoffen, doch hiertegenover staat het nadeel, 
dat de abrodil-myelografie soms acute complicaties oplevert, 
die niet steeds te vermijden zijn. 

Tot nu toe hebben wij op 60 abrodil-myelografieën geen 
complicaties waargenomen, behoudens in twee gevallen, 
waarbij het contrastmiddel periduraal bleek te liggen. Deze 
patiënten hadden gedurende circa 15 minuten heftige pijn in 
de rug. Daarna verdwenen de klachten evenwel snel.*) 

Ad II. Op welke w!lze dimt het onderzoek verricht te 1vorden? 

Daar lipiodol en pantopaque geen aanleiding geven tot 
acute prikkelingsverschijnselen, kan men deze stoffen zonder 
voorbereiding injiceren. 

Voor abrodil is dit niet zo eenvoudig. Allereerst is het 
noodzakelijk dit onderzoek te verrichten, terwijl de patiënt 
klinisch geobserveerd wordt. Zowel het verrichten van de 
lumbaalanesthesie als het toedienen van dit contrastmiddel 
vormen een absolute contra-indicatie voor poliklinisch 
onderzoek. Verder adviseren sommige schrijvers een onder
zoek in te stellen naar overgevoeligheid voor het contrast
middel. Hierover bestaat evenwel geen eenstemmigheid. 
Een negatieve reactie sluit overgevoeligheid niet uit, terwijl 
een positieve geen absoluut bewijs is voor overgevoelig
heid. De dubieuze waarde van dit vooronderzoek staat 
hiermede voldoende vast, weshalve wij hiervan geen gebruik 
maken. 

Nadat de naald (LINDBLOM adviseert een binnen-diameter 
van niet meer dan 0.5 mm) laag lumbaal ingebracht is en er 
regelmatig liquor uitdruppelt, wordt de patiënt op de buik 

*) Tijdens de bewerking van dit proefschrift is het aantal onderzoekingen met 
abrodil gestegen tot ruim 150. Ernstige complicaties werden niet waargenomen. 
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op de onderzoektafel gelegd; het hoofdeinde daarvan wordt 
circa 25° naar boven gedraaid. Daarna wordt 0.7 cc 10 % 
ethocaïne ingespoten. Na circa 15 minuten is het distale deel 
van de cauda equina voldoende anesthetisch om het contrast
middel in te spuiten. Vooraf wordt echter 7 mg efedrine 
intramusculair toegediend. Vervolgens wordt langzaam 10 
cc 20 % abrodil ingespoten, waarna men de naald kan 
verwijderen (tenzij men na het onderzoek opnieuw liquor 
wenst te verwijderen) . 

Onmiddellijk worden nu 4 foto's in buikligging genomen: 
1e. in voor-achterwaartse richting met verticale stralengang, 
2e. in half-gedraaide houding met de rechterzijde ± 40° om

hoog, eveneens met verticale stralengang, 
3e. in half-gedraaide houding met de linkerzijde ± 40° omhoog, 

opnieuw met verticale stralengang, 
4e. zijdelings met horizontale stralengang. Hiervoor moet men 

een cassette gebruiken, waarin een raster is aangebracht. 

Naar onze mening is het niet noodzakelijk alle opnamen 
met horizontale stralenbundel te maken, daar hiervan in 
principe geen bijzondere voordelen te verwachten zijn. 

Aansluitend aan het onderzoek wordt opnieuw 7 mg efe
drine toegediend en wordt de patiënt enkele uren zittend 
verpleegd. 

Het röntgenonderzoek met de olieachtige contrastmiddelen 
wordt in principe op dezelfde wijze uitgevoerd wat betreft de 
opnametechniek. Bovendien is het van overwegend belang de 
patiënt in verschillende standen te doorlichten, waarbij het 
contrastmiddel aan de ventrale zijde van de lumbale zak heen 
en weer schuift. 

Ad III. Op 1velke wijzen kan een hernia zich op het myelograv, manifesteren? 
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De volgende afwijkingen in het myelogram kunnen wijzen 
op een discusprolaps : 

a. een randstandige uitsparing in de contrastkolom. 
Daar een discusprolaps in de regel aan één zijde gelocaliseerd 
is, zal men meestal een éénzijdige uitsparing waarnemen, 



hetzij ter hoogte van de discus, hetzij, hetgeen zeldzamer 
is, iets boven dit niveau. Dit laatste wordt verklaard door 
het feit, dat de prolaps dan voornamelijk naar proximaal 
uitpuilt. 

b. een mediane uitsparing in de contrastkolom. 
Dit symptoom is vaker positief bij gebruik van abrodil dan 
van oliën, daar laatstgenoemde contrastmiddelen de stralen 
zó intensief absorberen, dat daardoor het defect in ventro
dorsale projectie onzichtbaar blijft. 

c. een éénzijdige onderbreking van de vulling van de durale 
schede om de wortel ter hoogte van een spatium interverte
brale. 
Dit symptoom is vrijwel uitsluitend positief bij gebruik van 
abrodil. Lipiodol en pantopaque vullen de durale scheden in 
de regel tijdens het onderzoek niet op. Men kan proberen over 
de durale scheden meer informatie te verkrijgen, nadat de 
patiënt een paar dagen gemobiliseerd is geweest, doch ook 
dan gelukt het slechts zelden een oordeel te verkrijgen over 
de wortels. 

d. een haltervormige insnoering ter hoogte van een discus. 
Dit symptoom ziet men het meest frequent, zo niet uit
sluitend, bij gebruik van olie. Men heeft dan te maken met 
een grote hernia of met een dubbelzijdige. 

e. een totale stop in de contrastkolom of een totale onder
breking. 
In het laatste geval ziet men bij de oliemyelografie soms 
een passage in druppelvorm ter hoogte van de onderbreking. 

f een uitsparing aan de ventrale zijde op de foto in buikligging 
met horizontale stralengang. 

Ad IV. Differentiële diagnostiek van de gevondm aftv!Jki11ge11. 

Het spreekt vanzelf, dat geen van de genoemde criteria een 
volstrekt bewijs levert voor het bestaan van een hernia. 
Hiervoor is immers vereist, dat de perifere contour van de 
discus zichtbaar is. De ervaring heeft evenwel geleerd, dat 
andere oorzaken, en dit geldt zeker voor de abrodilmyelo
grafie, uitzonderingen zijn. Als zodanig noemen wij : 
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le  tumoren, met name het neurinoom; 
2e locale arachnoiclitis ; 
3e littekens van een vroegere operatie wegens een hernia 

nuclei pulposi. 
Het neurinoom presenteert zich als een ronde of ovale 

uitsparing, die soms niet te differentiëren is van een hernia, 
indien de tumor gelocaliseerd is ter hoogte van de discus. 
Hetzelfde geldt voor een totale stop veroorzaakt door een 
andere tumor of door een locale arachnoiditis. 

Littekens ten gevolge van een vroegere operatie vanwege 
een hernia geven een zeer bedrieglijk beeld, zodat het onder
zoek in deze gevallen veelal onbetrouwbaar is. 

Bij de lipiodol-myelografie komen soms defecten voor, 
die operatief niet verklaard kunnen worden. Mogelijk speelt 
de hoge viscositeit bij het ontstaan hiervan een rol. Zeer 
sporadisch is dit eveneens het geval bij de abrodil-myelografie; 
een zekere verklaring hiervan is ons inziens niet te geven. 

Ad V. Waar liggen de grenzm van betromvbaarheid van deze diagnostiek? 
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Daar de röntgendiagnostiek van de hernia door middel van 
myelografie van indirecte aard is, behoeft het niet te ver
wonderen, dat niet elke hernia op deze wijze aantoonbaar is. 
Immers, indien geen druk wordt uitgeoefend op de lumbale 
zak of een wortelschede (laterale localisatie), zal ons de aan
wezigheid ervan ontgaan. Eveneens kan dit het geval zijn, 
indien de indeuking zeer klein is. Verder blijkt, dat de 
afstand tussen de contrastmiddelkolom en de voorzijde van 
het wervelkanaal sterk varieert. Waarschijnlijk heeft een grote 
afstand een ongunstige invloed op de betrouwbaarheid van 
het onderzoek. Bovendien komt het voor, dat de lumbale zak 
eindigt boven het niveau van de discus L5/S1. 

Ondanks deze nadelen verschaft de myelografie toch meest
al waardevolle inlichtingen omtrent de aanwezigheid en de 
localisatie van een hernia. 

ERNSTING verwerpt, onder meer op grond van het feit, dat 
,,het onderzoek geen absolute zekerheid geeft en soms mis
leidend is", het myelografisch onderzoek. Met dit argument 
kunnen wij het evenwel niet eens zijn. Immers het aantal 



onderzoekingsmethoden, zowel klinisch als röntgenologisch, 
dat niet volledig betrouwbaar is, is legio. Vanwege dit feit 
kan men ze niet veroordelen en de toepassing ervan achter
wege laten. Het spreekt vanzelf, dat ook wij dit een nadeel 
achten, doch hiermede is de zaak niet afgehandeld. In deze 
materie is naar onze mening de mate van betrouwbaarheid, 
c.q. onbetrouwbaarheid, van groot gewicht. 

Dienaangaande divergeren de meningen over het myelo
grafisch onderzoek sterk. Ook hierbij moet onderscheid ge
maakt worden tussen de olie- en de abrodil-myelografieën. 
Eerst volgen thans enkele literatuurgegevens over de olie
m yelografieën. 

CAMP, die over een grote ervaring beschikt, is zeer tevreden 
over pantopaque als contrastmiddel en vermeldt, dat een 
positief myelogram, d.w.z. waarop één van de eerder ge
noemde afwijkingen zichtbaar is, in 92 % van de gevallen 
betrouwbaar is. 

MC GEORGE vermeldt 85 %, SOUL, GROSS EN IRVING ver
melden 81 %- SCOVILLE, MORETZ EN HANKINS komen op 75 % 
naar aanleiding van 196 geopereerde patiënten. Zij merken 
hierbij echter op, dat in dit cijfer alle vergissingen begrepen 
zijn. Naar hun mening, en terecht, moeten ook de patiënten 
met een normaal myelogram en bij wie toch operatief een 
hernia gevonden werd, in rekening gebracht worden. Ge
meten met deze maatstaf komen LOVE EN WALSH tot circa 
60 %, FORD EN KEY tot 72.3 %- HANRAETS vermeldt 71 %, 
MALTHY EN PENDERGRASS vermelden circa 75 %-

Samenvattend blijkt dus uit de literatuur, dat de oliemyelografie 
in het geheel genomen een betrouwbaarheidsgraad heeft van circa 
70 %, doch dat een myelogram, waarop een afwijking zichtbaar is, 
in 85-90 % betrouwbaar is. Hieruit volgt, dat een positief myelo
gram een grote mate van betrouwbaarheid heeft. Hierin ligt de 
reden, dat wij de visie van ERNSTING niet kunnen delen. 

Verder is gebleken, dat een negatief myelogram een hernia in genen 
dele uitsluit. Volgens scovrLLE c.s. is bij klinische verdenking on
danks negatieve myelografie in 75 % der gevallen toch een hernia 
aanwezig; MALTHY EN PENDERGRASS vermelden 44 %-
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Van een evident verschil in betrouwbaarheid tussen lipiodol en 
pantopaque is tot nu toe niets gebleken. Verder willen wij nog 
opmerken, dat de resultaten van de myelografie moeilijk vergelijk
baar zijn en wel vanwege het feit, dat de indicatiestelling sterk 
wisselt. Terecht heeft ook HANRAETS hierop gewezen. 

Het spreekt vanzelf, dat niet alleen in dubieuze gevallen hiervan 
gebruik gemaakt moet worden. Wanneer men daarvan uitgaat, krijgt 
men een onjuiste indruk. Wij staan dan ook op het standpunt, dat 
men slechts tot een juist oordeel kan komen over deze methode, 
als men alle gevallen preoperatief aan dit onderzoek onderwerpt. 

Over de betrouwbaarheid van de abrodil-myelografie zijn de ge
gevens in de literatuur helaas vrij schaars. Anderzijds zijn zij echter 
vrijwel eensluidend. 

VAN DER WERFF EN PRICK vermelden, dat van hun materiaal 28 
patiënten met een positief myelogram werden geopereerd. In 26 ge
vallen werd de diagnose bevestigd. Zij achten de met dit middel 
verkregen resultaten veel fraaier dan die met lipiodol of lucht. 

Naar aanleiding van 100 waarnemingen is FISCHER van oordeel, 
dat abrodil-myelografie ongetwijfeld de kroon spant wat betreft de 
diagnostische betrouwbaarheid ; in 86 % was er volledige over
eenstemming met de operatieve bevinding. Hierin zijn ook de 
negatieve myelogrammen begrepen. KOBERG past steeds preoperatief 
dit onderzoek toe en is overtuigd van de grote waarde. 

KÜHN heeft een serie van 185 myelografieën, die operatief zijn ge
controleerd en geanalyseerd, waarna hij tot het volgende resultaat 
komt : 

in 170 gevallen was de diagnose juist, d.w.z. in 92 %
Bij de  overige 8 % waren de  bevindingen als volgt : 
9 gevallen : myelogram + ; operatie - ; 
2 " ,, ,, + ; 
4 ,, ,, + ; ,, localisatie afwijkend. 
Ook LINDGREN heeft, wegens de goede betrouwbaarheid, sterke 

voorkeur voor abrodil. 
Tenslotte moeten wij nog melding maken van het fraaie artikel van 

DEL BUONO, waarin 373 operatief geverifieerde gevallen worden ge
analyseerd. Hij geeft hiervan de volgende tabel. 

96 



VERGELIJKEND OVERZICHT VAN DE RÖNTGENOLOGISCHE EN 

OPERATIEVE BEVINDINGEN VAN 373 GEVALLEN (DEL BUONO) 

Rö + Kl + Op +  = 116 gevallen = 31 % -
Rö + Kl - Op + = 193 gevallen = 51.7 %-
Rö + Kl  + Op - 1 geval - 0.2 %-
Rö + Kl  - Op - - 5 gevallen = 1.6 %-
Rö (+) Kl - Op + - 17 gevallen = 4.6 %-
Rö - Kl + Op +  - 15  gevallen = 4 %-
Rö - Kl - Op + - 20 gevallen = 5.3 %-
Rö - Kl + Op - - 6 gevallen = 1.6 %-
Rö + = localisatie naar aanleiding van het myelogram. 
Kl + = neurologische localisatie. 
Op + = operatieve bevestiging van een hernia. 
Rö ( +) = afwijkende localisatie myelogram. 
Rö - = negatief myelogram. 
Kl - = geen nauwkeurige neurologische localisatie. 
Op - = geen hernia bij de operatie geconstateerd. 

Hieruit blijkt dus, dat een positief myelogram in de regel zeer goed 
betrouwbaar is, nl. 93 % . Op dit materiaal was het myelografisch 
onderzoek in 10 % negatief, terwijl operatief een hernia werd ge
vonden. 

Resumerend kunnen wij zeggen, dat, blijkens de gegevens uit de 
literatuur, de abrodil-myelografie zeker betrouwbaarder is dan de 
olie-myelografie; in circa 85% van de gevallen is er overeenstemming 
tussen het myelografisch beeld en de operatieve bevinding. Deze 
waarde is dusdanig hoog, dat men, indien men myelografie wil 
toepassen, zonder aarzeling dit middel moet gebruiken. 

EIGEN ERVARINGEN 

Daar myelografisch onderzoek noch in de Neuro-chirurgische 
Kliniek noch door ons frequent wordt verricht, beschikken wij in 
het door ons onderzochte materiaal slechts over een bescheiden aantal 
myelogrammen. Bovendien zijn onze ervaringen met abrodil nog van 
korte duur, daar wij ongeveer twee jaar geleden tot het gebruik 
hiervan zijn overgegaan. 
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Van de 203 patiënten, beschreven in Hoofdstuk VI, hebben wij de 
myelogrammen bestudeerd en naderhand het operatieverslag met de 
röntgenologische bevindingen vergeleken. 

Het totale aantal myelogrammen bedroeg 112, waarvan 52 met 
ethiodan en 60 met abrodil. 

Vergelijking van de röntgenologische met de operatieve bevindin
gen levert het volgende op : 

TABEL 9 

r 'ergelfjki11g opera lieve mei JJ!)'elografische bevi11di11g, bfi gcbmik van elbiodan 
52 �evallen. 

Spatium 

Aantal 25 

2 

Myclogram 
L�/Ls L0/S1 

6 

4 

+ 

10 
8 

4 

Operatieve bevinding 
L 1/L5 L5/S1 

+ 
25 

6 

4 

+ 

2 

10 
8 

4 

Myelogram : locaal een uitsparing c.q. stop in de contrastzuil. 
Operatie + : ter plaatse hernia. 
Myelogram - : normaal beeld. 
Operatie - : operatie : geen hernia. 

Co11cl11sies 

Wij beschouwen eerst de discus L4/L5
• 

a. Een positief myelogram is in de regel betrouwbaar. Immers op 
27 gevallen werd 25 maal ter plaatse operatief een hernia vast
gesteld. Slechts in 2 gevallen was de hernia een etage lager 
gelocaliseerd. 

b. Een negatief myelogram sluit een hernia geenszins uit. Zesmaal 
was het myelogram negatief, terwijl bij operatie wel een hernia 
werd gevonden. 

c. Viermaal was het myelogram negatief, terwijl ook exploratie 
geen bijzonders opleverde. 

Discus L
5
/S

1
• 

a. Een positief myelogram is in deze kleine reeks betrouwbaar, 
daar steeds een hernia werd gevonden : 10 gevallen. 
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b. Een aanzienlijk aantal herniae ontgaan ons op deze hoogte ; van 
de 18 herniae hebben wij slechts 10 kunnen aantonen. 

c. Viermaal myelogram negatief, evenals operatie. 

TABEL 10  
Vergelijking operatieve mei myelografisrhe bevinding, bij gebruik va11 abrodil 

60 gevallen. 

Spatium 

Aantal 
+ 
30 

Myelogram 
L,/L5 L

5
/S1 

+ 

1(+ 2) 
2 

5 
15  

Conclffsies 

Discus L4/L5 

8 
5 

Operatieve bevinding 

+ 
30 

2 

L4/L5 L5/S1 

+ 

1(+2) 
5 

15 
8 

5 

a. Een positief myelogram is vrijwel steeds betrouwbaar. Slechts 
in 1 geval, op een totaal van 31, bleek er bij operatie geen hernia 
aanwezig te zijn. ( +2) heeft betrekking op 2 patiënten met een 
positief myelogram, bij wie thans geen hernia werd gevonden, 
maar die vroeger ter plaatse reeds geopereerd waren wegens een 
hernia. 

Unaniem is men van mening, dat myelografisch onderzoek bij 
deze patiënten veelal misleidend is ; waarschijnlijk speelt litteken
vorming hierbij een grote rol. 

b. Een negatief myelogram sluit een hernia niet uit. Tweemaal 
was het myelogram negatief, ondanks het feit dat operatie een 
hernia aan het licht bracht. 

c. Vijfmaal myelogram negatief, evenals operatie. 

Discus L5/S1 

a. Een positief myelogram is betrouwbaar, daar steeds een hernia 
werd gevonden : 15 gevallen. 

b. Ook bij het gebruik van abrodil ontgaan ons verschillende 
herniae ; van de 23 herniae konden wij er slechts 15 aantonen. 

c. Vijfmaal myelogram negatief, evenals operatie. 
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Vergelijken wij nu de resultaten van de ethiodan-myelografie met 
die van de abrodil-myelografie, dan blijken de uitkomsten bij het 
laatste contrastmiddel betrouwbaarder te zijn dan die bij de ethiodan
myelografie. Het spatium L

5
/S

1 
blijft evenwel, gezien het hoge 

aantal valse negatieve onderzoekingen, het "zwakke punt". 
Hieruit kunnen wij concluderen, dat een negatieve abrodil-myelo

grafie bij een patiënt, bij wie op klinische gronden een hernia als 
oorzaak van de klachten moet worden aangenomen, er op wijst, 
dat de hernia zeer waarschijnlijk gelocaliseerd is ter hoogte van de 
discus L

5
/S

1
. Een negatief abrodil-myelogram kan men in deze 

gevallen dus niet elke waarde ontzeggen. 
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Hoofdst11k VIII 

ONDERZOEK MET EEN CONTRASTMIDDEL IN DE 
NUCLEUS PULPOSUS : DISCOGRAFIE 

Zoals opgemerkt in Hoofdstuk I, blz. 3, was SCHMORL de eerste, 
die bij zijn onderzoekingen over degeneratieve veranderingen in de 
discus gebruik maakte van de nucleusholte door deze op te vullen 
met warme gelatine, vermengd met menie. 

In 1948 hebben twee Scandinavische onderzoekers, HIRSCH en 
LINDBLOM, deze punctie, welke transduraal werd uitgevoerd, voor 
het eerst verricht bij patiënten, bij wie verdenking bestond op een 
lumbale discusprolaps. Hierbij namen zij het volgende waar : 
le. perforering (c.q. aanraking) van het ligamentum longitudinale 

posterius veroorzaakt soms heftige pijn in de rug, waarvan het 
karakter overeenkomt met de anamnestische bezwaren ; 

2e. injectie van een vloeistof (novocaïne 1 %, fysiologische zout
solutie of een contrastmiddel) veroorzaakt geen lasten, indien de 
druk laag blijft. Bij opvoeren daarvan treedt soms heftige pijn 
op in de lendenstreek, eventueel uitstralend in één been of in 
beide benen ; 

3e. in een normale discus kan slechts 0.2-1 cc vloeistof gespoten 
worden. Hierdoor wordt geen pijn veroorzaakt. In een ge
degenereerde discus is het mogelijk 1-3 cc te injiceren ; 

4e. injectie van een vloeistof onder druk in een pathologische discus 
veroorzaakt geen pijn, indien vooraf het ligamentum longi
tudinale posterius en het dorsale deel van de annulus fibrosus 
anesthetisch gemaakt zijn. 

Gezien het resultaat van deze onderzoekingen is LINDBLOM er toe 
overgegaan de discuspunctie, met opspuiting van de nucleusholte, 
als methode van onderzoek te introduceren bij patiënten, die wegens 
,,herniaklachten" in aanmerking kwamen voor een operatie. 
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Techniek van het onderzoek 

Met behulp van een loodstrip, welke mediaan op de rug gefixeerd 
is, wordt op een zijdelingse opname de afstand gemeten tussen de 
huid en de nucleus pulposus. De plaats van punctie wordt op de huid 
aangegeven en gesteriliseerd. 

Nadat de weke delen geïnfiltreerd zijn met novocaïne, wordt 
transduraal een dikke naald in de richting van de discus gestoken. 
Voordat het ligamentum flavum doorboord wordt, controleert men 
röntgenologisch de richting. In dit stadium kan deze namelijk nog 
gemakkelijk gewijzigd worden. Indien de naald ter hoogte van de te 
onderzoeken discus ligt, wordt door deze naald een dunne naald, 
waarvan de binnen-diameter 0.5 mm bedraagt, zo ver naar binnen 
geschoven tot de punt in de nucleus pulposus ligt. Deze ligging wordt 
geverifieerd door middel van een voor-achterwaartse en een zijde
lingse opname. 

Daarna wordt het contrastmiddel, bestaande uit een mengsel van 
diodrast 35 % en novocaïne 5 % (verhouding 4 op 1 ), ingespoten. 
De novocaïne is noodzakelijk vanwege het feit, dat soms perineurale 
lekkage optreedt ten gevolge van een ruptuur. Diodrast zonder 
anestheticum zal in deze gevallen aanleiding geven tot heftige pijn. 
Tenslotte worden foto's gemaakt in voor-achterwaartse, halfzijde
lingse en zijdelingse richting. 

Wij hebben reeds vermeld, dat de patiënt soms heftige pijn aan
geeft, als de achtervlakte van de discus aangeraakt wordt. Hierdoor 
is het veelal noodzakelijk, dat van te voren een sedativum wordt toe
gediend. Het effect van deze premedicatie mag evenwel slechts matig 
zijn, daar perceptie van pijn tijdens het onderzoek belangrijk is. 
LINDBLOM zegt hiervan het volgende : 

"it tells in almost every case which disc is responsible for the 
symptoms. If several discs are ruptured it reveals which disc is 
responsible for which symptoms. That in several cases the main 
part of the low back pain originated from one disc, while the 
sciatic pain carne from another disc, while in other cases two discs 
were both responsible for the backache and the irradiating pain." 

Myelografisch onderzoek acht LINDBLOM slechts geïndiceerd in 
atypische gevallen of indien tijdens discografie de klachten van de 
patiënt niet voldoende gereproduceerd worden. 
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Aangezien de pijnsensatie van essentiële betekenis is, puncteert 
LINDBLOM vrijwel steeds transduraal, in of vlak naast de mediaanlijn. 
Slechts indien kans bestaat op ledering van de medulla, dus hoog 
lumbaal, wordt de naald van terzijde ingebracht. Om de nucleus te 
kunnen bereiken is het evenwel niet noodzakelijk deze weg te volgen. 

Ten onzent heeft ZAAYER dan ook een methodiek aangegeven, 
waarbij de naald extraduraal wordt ingebracht en wel als volgt : 
in buikligging wordt onder doorlichting het niveau van de discus 
op de huid aangegeven door middel van een loodstrip. De plaats, 
waar gepuncteerd moet worden, ligt dan op de bepaalde hoogte 
6-8 cm naast de mediane lijn. Onder een hoek van ± 45° wordt 
een lumbale punctienaald zo ver ingebracht, dat men een enigszins 
vaste weerstand, de annulus fibrosus, voelt. Indien bij de rönt
genologische controle blijkt, dat de ligging juist is, wordt door de 
naald een dunne naald geschoven in de nucleus pulposus. Bij punctie 
van de discus L5/S1 neemt ZAAYER dezelfde plaats als voor de discus 
L4/L5, doch nu moet bovendien de naald naar caudaal gedirigeerd 
worden (30°-50°). 

ZAAYER is van mening, dat deze methode twee voordelen biedt, nl. : 
1e. indien door de punctie onverhoopt een hernia mocht ontstaan, 

dan zal deze geen symptomen veroorzaken, aangezien de lesie 
buiten het gebied van de wortel ligt ; 

2e. indien door de punctieopening lekkage van de contrastvloeistof 
optreedt, zal geen verspreiding in de lumbale zak kunnen volgen. 
Voor eventuele gevolgen daarvan (krampen enz.) behoeft men 
dus niet bevreesd te zijn. 

Een nadeel van deze methode is gelegen in het feit, dat het niet 
altijd mogelijk is de nucleus van L5/S1 te bereiken. Indien L5 diep in 
het bekken ligt, gelukt het wel de annulus te bereiken, doch vanwege 
het steile verloop dringt de dunne naald in de bovenvlakte van S1. 

DE SÈZE heeft dan ook een andere weg gekozen. Hij perforeert na
melijk het os ilium met een troicart ter hoogte van de discus L5/S1• 

Via de troicart wordt de punctienaald ingebracht. 
ERLACHER puncteert paraduraal, circa één vingerbreed naast de 

processus spinosus. 
LINDBLOM verwerpt elk discusonderzoek, waarbij niet transduraal 

gepuncteerd wordt, daar men dan geen indruk krijgt van de ge
voeligheid van het ligamentum longitudinale posterius en van het 
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dorsale deel van de discus. Zijns inziens verwaarloost men hiermede 
een belangrijk diagnostisch gegeven. Alleen indien het vanwege de 
medulla noodzakelijk is, ziet hij van deze punctie af. ZAAYER vermeldt 
evenwel, dat de patiënt tijdens het inspuiten even goed reageert, als 
wanneer transduraal gepuncteerd wordt. Het bezwaar van LINDBLOM 
acht hij dan ook niet steekhoudend. 

Alvorens wij de pathologische bevindingen bij discografie bespre
ken, volgt eerst een beschrijving van het normale beeld. 

Norfllaal discografll 

Dit beeld is slechts in geringe mate variabel. Meestal ziet men een 
spoelvormig contrastmiddeldepot, waarin horizontaal een streep
vormige opheldering aanwezig is. Deze opheldering wordt ver
oorzaakt door nucleusweefsel. Dit depot ligt iets aan de dorsale 
zijde, doch reikt niet tot de achterzijde van de intervertebrale ruimte. 
Evenmin reikt het tot de zijvlakken. Dit beeld komt tot stand, 
doordat de ringvormige annulus fibrosus de nucleusholte omsluit. 

voor-achterwaarts zijdelings 
Afb. 20. Normaal discogram. 

Niet steeds echter ziet men centraal een opheldering. Soms is het 
één massief depot. Sporadisch komt het voor, dat slechts vulling 
optreedt tot de mediane lijn aan de gepuncteerde zijde (DE HAENE). 
In die gevallen is het raadzaam tevens een punctie te verrichten 
van de andere zijde. 

Een uitloper naar dorsaal, zoals LUSCHKA beschreef, is geen nor
male variant, doch het gevolg van een ruptuur, welke immers ter 
plaatse veelvuldig voorkomt. 
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Pathologisch discogra111 

Indien wij bedenken hoeveel verschillen in de mate en in de vorm 
van degeneratieve veranderingen voorkomen, behoeft het niet te 
verwonderen, dat ook het discogram variabel is. 

LINDBLOM onderscheidt 3 vormen : 

a. verspreiding van het contrastmiddel in de prolaps, 
b. lekkage perineuraal via een dorsale ruptuur, 
c. diffuse verspreiding over de gehele schijf ten gevolge van uit

gebreide degeneratie. Indien hierbij spondylosis deformans aan
wezig is, verspreidt het contrastmiddel zich tot aan de woeke
ringen. 

Een soortgelijke indeling geven DE SÈZE en DE HAENE (zie afb. 21, 
blz. 106). 

Het pathologische discogram geeft ons ongetwijfeld enigermate 
een inzicht in de macroscopische structurele afwijkingen in de discus 
intervertebralis. Dit is evenwel niet het doel van deze diagnostische 
ingreep. Wij moeten namelijk weten, in hoeverre de resultaten 
betrouwbaar zijn wat betreft het aantonen van een hernia. Aan deze 
eis voldoet slechts het discogram genoemd onder a. 

Indien een ruptuur zichtbaar is, weet men niet, of er bovendien 
een hernia aanwezig is. Hieruit blijkt dus, dat de discografie ons niet 
in staat stelt om elke hernia aan te tonen. Dit manco is begrijpelijk, 
omdat bij dit onderzoek slechts het centrale deel van de discus 
zichtbaar gemaakt wordt, maar afwijkingen in de periferie onzichtbaar 
blijven. 

Hierin ligt ons inziens dan ook de reden, dat LINDBLOM zoveel 
waarde hecht aan de pijnsensaties van de patiënt. Ook DE HAENE wijst 
hierop nadrukkelijk en wel als volgt : 

,,La discographie est un examen autant et peut-être plus fonc
tionnel que morphologique. 
Les réactions des malades sont aussi variables que leur sen
sibilité. Mais la réponse douloureuse du patient à la ponction du 
ligament jaune et du ligament longitudinal postérieur, l'éveil 
de la lombalgie ou de la sciatique, habituelle ou non, du patient, 
fournissent à l'usage radiologique toute leur valeur et elles seules 
la donnent. 
En }'absence d'une réponse douloureuse, elle ne pourrait 
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v.a. 

v.a. 

l 1, 

A. Prolaps. zijd. 

LJ 

B. Pcrineurale lekkage. zijd. 

v.a. C1 • Diffuse degeneratie. zijd. 

( 
v.a. C,. Degeneratie en spond. def. zijd. 

Afb. 21. Pathologische discogrammen 



exclure qu'il sagisse d'une hernie largement éclatée ou une bièche 
donne une grosse fusée libre qui ne permet pas la mise sous 
tension douloureuse." 

Hieruit blijkt dus, dat primair niet het röntgenologische beeld 
doorslaggevend is, doch de reactie van de patiënt. Aangezien evenwel 
bij een ruptuur de druk niet opgevoerd kan worden, levert ook het 
ontbreken van de pijnsensatie geenszins het bewijs dat een hernia 
ontbreekt. 

Resumerend komen wij dus op grond van het vermelde in de 
literatuur tot de volgende conclusie : 

de discografie is voornamelijk een functionele methode van 
onderzoek, en geeft betrouwbare inlichtingen, indien de opgewekte 
symptomen corresponderen met de anamnestische bezwaren. 

Indien geen reactie optreedt en een ruptuur zichtbaar is, kan zeer 
wel een hernia de oorzaak van de klachten zijn, doch in deze gevallen 
levert dit onderzoek niet het definitieve bewijs en is dus tot op zekere 
hoogte onbetrouwbaar. 

Complicaties van de dismsp1111ctie, c.q. van de ilyectievloeistof. 
Reeds lang voordat LINDBLOM de discografie propageerde, zijn er 

mededelingen verschenen, waarin gewezen wordt op de gevaren van 
discuspunctie, als coïncidentie bij een lumbale punctie. 

Een van de eerste publikaties is die van PEASE (1935). Naderhand 
werden soortgelijke mededelingen gedaan door BAKER, MILWARD EN 
GROUT, WILSON en anderen. 

In 1949 hebben BROMLEY c.s. 44 gevallen uit de literatuur ver
zameld. Het overgrote deel van deze patiënten leed aan meningitis, 
hetzij van specifieke, hetzij van aspecifieke aard. 

De verschijnselen die men waarnam waren de volgende : 
1 e. pijn onder in de rug ; het interval tussen de punctie en het op

treden van de pijn wisselde sterk, namelijk van een enkele dag 
tot maanden; 

2e. koorts; 
3e. versmalling van een intervertebrale ruimte met destructie en 

sclerose van de wervels, grenzend aan deze discus. In de regel 
traden deze verschijnselen één tot meerdere maanden na de 
punctie op. 

Gezien de klinische en röntgenologische verschijnselen hebben wij 
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in deze gevallen te maken met een primaire discusinfectie, die zeer 
waarschijnlijk wordt veroorzaakt door versleping van bacteriën uit 
de lumbale zak in de discus. LINDBLOM zag éénmaal een soortgelijk 
geval na discografie. Bij een andere patiënt traden een paar uren na 
het onderzoek spasmen op in de onderste extremiteiten. De contrast
stof was evenwel periduraal ingespoten. Met morfine-scopolamine 
verdwenen de verschijnselen snel en keerden niet terug. 

HIRSCH zag bij 16  patiënten, die met novocaïne of fysiologische 
zoutsolutie onderzocht waren, geen verwikkelingen. 

DE HAENE constateerde op 80 puncties enkele keren pijn in de rug 
of een koortstop. Deze verschijnselen verdwenen evenwel spontaan 
binnen enkele dagen. 

Een verontrustende publikatie is echter verschenen van DE SÈZE 

en LEVERNIEUX. Van de 72 patiënten, die discografisch onderzocht 
waren, werden 59 gecontroleerd na 1 jaar. Slechts 31 patiënten hadden 
van het onderzoek geen bijzondere lasten ondervonden. 

De verschijnselen, waargenomen bij de overige 28 patiënten, waren 
de volgende : 
1 e. hoofdpijn, koorts, pijn in de lendenstreek, aansluitend aan de 

injectie : 3 patiënten. De contraststof was abusievelijk epiduraal 
gespoten ; 

2e. hoofdpijn, braken, gedurende 2 dagen : 2 patiënten ; 
3e. heftige pijn in de buik : 1 patiënt. Het contrastmiddel lag ventraal 

van de wervelkolom; 
4e. heftige pijn in de lendenstreek gedurende enkele dagen tot één 

maand : 10  patiënten ; 
Se. heftige pijn in de lendenstreek met sterke hyperalgesie in de 

onderste extremiteiten, lichte koorts en verhoging van de B.S .E., 
optredend ongeveer 6 dagen na het onderzoek en 6-8 weken 
aanhoudend: 13 patiënten. 
Bij 2 patiënten trad bovendien trombose op. 

Röntgenologisch was bij deze patiënten een versmalling van de 
onderzochte discus zichtbaar. Hiervoor stellen de schrijvers een 
necrotiserend proces in de discus aansprakelijk, waarschijnlijk ver
oorzaakt door het contrastmiddel. 

In bovengenoemde verwikkelingen lagen voor deze onderzoekers 
voldoende redenen om verder af te zien van het disco grafisch onderzoek. 
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EIGEN ERVARINGEN 

Een paar jaar geleden hebben wij een onderzoek volgens deze 
methode bij circa 100 patiënten verricht. Wij pasten steeds de door 
ZAAYER aangegeven techniek toe. Al spoedig bleek ons echter, dat 
punctie van de discus L5/S1 vrijwel steeds onmogelijk was, indien 
deze laag in het bekken lag. Daar de methode van DE SÈZE c.s. ons te 
rigoureus leek, hebben wij in deze gevallen volstaan met punctie van 
één discus. Hierdoor wordt evenwel in principe het onderzoek on
volledig en beantwoordt dus niet meer aan zijn doel. Bovendien bleek 
onze interpretatie van het discogram meermalen af te wijken van de 
operatieve bevinding. 

Wij hebben van 50 opeenvolgende discografieën de balans op
gemaakt, die er als volgt uitziet: 

TABEL 1 1  

50 Discogra11mm1 

Röntgenologische analyse Prolaps Diffuse Perineuralc 
verspreiding lekkage 

Aantal 18 20 12 

Bij operatie ter plaatse hernia 18 8 6 
Bij operatie ter plaatse gem hernia 0 12 6 

Hieruit blijkt dus : 

le. het prolapsmodel is een betrouwbaar röntgenologisch diagnosti
cum, doch dat beeld is slechts in de minderheid van de gevallen 
zichtbaar ; 

2e. diffuse verspreiding van het contrastmiddel komt het meest 
frequent voor en kan gepaard gaan met een hernia. In 12 gevallen 
was bij operatie echter geen hernia aanwezig ; 

3e. perineurale lekkage geeft eveneens geen voldoend houvast om
trent de aanwezigheid van een hernia. 

Nu kan men ons tegenwerpen, dat wij de pijnsensatie van de 
patiënt tijdens het onderzoek niet verdisconteerd hebben, terwijl 
dit toch volgens LINDBLOM een belangrijke aanwijzing oplevert. 
Dit is inderdaad juist en ook wij konden vrij geregeld waarnemen, 
dat er correspondentie is met de operatieve bevinding, indien de 

109 



pijnsensatie optreedt als in de anamnese. Hiermede hebben wij 
echter het terrein van de röntgendiagnostiek verlaten ; men zou 
dit onderzoek met eenzelfde bewijskracht kunnen uitvoeren met een 
niet prikkelende vloeistof, bijv. fysiologische zoutoplossing. 

Van de röntgenologisch zichtbare complicaties, beschreven door 
DE SÈZE c.s., is ons bij naonderzoek van 50 patiënten niets gebleken. 
Met name willen wij vermelden, dat patiënten met een normaal 
discogram naderhand geen klachten hadden, die toegeschreven kon
den worden aan dit onderzoek. 

Wel is ons gebleken, dat verschillende patiënten, lijdende aan een 
hernia, niet alleen meer klachten hadden tijdens het onderzoek, doch 
ook daarna, zodat spoedig tot operatie moest worden overgegaan. 

In een en ander lag voor ons voldoende reden om dit onderzoek 
niet meer toe te passen. 
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SAMENVATTING 

In de Inleiding wordt het doel van dit proefschrift omschreven 
en de indeling in de verschillende hoofdstukken vermeld. 

De anatomie van de lumbale discus intervertebralis wordt in 
Hoofdstuk I geschetst, waarbij met name aandacht wordt besteed 
aan de nucleusholte en de topografische verhoudingen van de pre
sacrale discus tot de desbetreffende spinale wortels. 

In Hoofdstuk II wordt de embryologische ontwikkeling van de 
discus weergegeven. Uit deze ontwikkeling blijkt, dat reeds vroeg
embryonaal de annulus fibrosus aangelegd wordt (TÖNDURY). Verder 
wordt vooral aandacht besteed aan de histologische bouw van de 
nucleus pulposus. 

Na bespreking van de functies van de tussenwervelschijf in 
Hoofdstuk III, volgt in Hoofdstuk IV een uiteenzetting over de 
röntgenanatomie van de lumbale wervelkolom. Naar aanleiding van 
een röntgenonderzoek, verricht bij normale personen onder de 
leeftijd van 30 jaar, wordt gewezen op de variabiliteit van de lordose 
en van de discushoogte. Tevens wordt een analyse gegeven van de 
gevallen, waarbij een overgangswervel zichtbaar is. Tenslotte wordt 
het begrip "retropositie" omschreven en het aantal waargenomen 
gevallen vermeld. 

Hoofdstuk V behandelt de degeneratieve veranderingen van de 
tussenwervelschijf en de röntgenologische bevindingen. 

Deze bevindingen bestaan uit : 
veranderingen van de hoogte van het spatium intervertebrale, 
veranderingen van de stralenabsorptie in het spatium intervertebrale, 
veranderingen van de vorm en de structuur van het wervellichaam, 
veranderingen in de stand van de wervels onderling, 
veranderingen in de beweeglijkheid van de wervels ten opzichte van 
elkaar. 

Daar de hernia nuclei pulposi in de regel een gevolg is van degene
ratieve veranderingen van de discus, is het te verklaren, dat de ge
schetste veranderingen meermalen zichtbaar zijn bij patiënten, 
lijdende aan "ischias". Bovendien is het hierdoor duidelijk, dat van 
een specifiek röntgenbeeld bij deze patiënten geen sprake kan zijn. 

In Hoofdstuk VI wordt een analyse gegeven van de resultaten 

1 1 1  



van het blanco-röntgenonderzoek, uitgevoerd in liggende houding, 
bij 203 patiënten. Operatief werd bij 92 % van deze patiënten een 
hernia nuclei pulposi vastgesteld. 

Het blijkt, dat scoliose c.q. kyfose bij deze opnametechniek slechts 
zeer weinig voorkomt. Eveneens ontbreekt vaak versmalling van 
een spatium intervertebrale. Slechts bij 47 % van de door ons onder
zochte patiënten was een versmalling zichtbaar. Versmalling van het 
spatium L4/L5 blijkt een matig betrouwbaar diagnosticum te zijn ter 
localisering van de hoogte van de hernia, terwijl versmalling van 
de discus L5/S1 ons in dezen nog meer in de steek laat. Retropositie 
blijkt in het door ons onderzochte materiaal vrijwel niet voor te 
komen, zodat dit symptoom practisch niet van belang is. 

In Hoofdstuk VII wordt de myelografie besproken. Dit onder
zoek wordt door ons momenteel uitgevoerd met abrodil. Aan de 
hand van de bij 60 patiënten vervaardigde myelogrammen wordt de 
betrouwbaarheid van deze methode van onderzoek geanalyseerd. 
Onze conclusie is, dat een positief abrodil-myelogram een zeer grote 
mate van betrouwbaarheid heeft. Deze conclusie komt overeen met 
hetgeen hierover in de literatuur vermeld wordt. Bovendien wordt 
vastgesteld, dat een negatief myelogram bij een patiënt, bij wie 
op klinische gronden een hernia wordt vermoed, een aanwijzing 
kan zijn voor een hernia ter hoogte van de discus L5/S1 • 

Noch de literatuur, noch onze eigen ervaringen geven aanleiding 
bevreesd te zijn voor ernstige complicaties. 

In Hoofdstuk VIII worden de ervaringen, opgedaan met extra
durale discografie, vermeld. Daar de technische uitvoering van dit 
onderzoek meermalen onmogelijk is, en het verkregen röntgen
beeld vaak onbetrouwbaar blijkt te zijn, wordt deze methode van 
onderzoek niet meer toegepast. 
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SUMMARY 

In the Introduction the aim of this dissertation and its division into 
different chapters is described. 

The anatomy of the lumbar intervertebral disc is described in 
Chapter I, where particular attention is paid to the 1111cle11s-cavity and 
the topographical relations between the presacral disc and the cor
responding spina! roots. 

In Chapter II the embryologica! development of the disc is des
cribed. The course of this development indicates that the annulus 
fibrosus is determined in an early embryological stage (TÖNDURY). 
Further, particular attention is paid to the histological structure of 
the nucleus pulposus. 

After a discussion of the functions of the intervertebral disc in 
Chapter III, a description of the X-ray anatomy of the lumbar ver
tebral column is given in Chapter IV. On the basis of an X-ray 
examination carried out on normal persons under the age of 30, 
attention is drawn to the variability of lordosis and disc height. At 
the same time an analysis is given of the cases in which a transitional 
vertebra is visible. Finally, the conception of "posterior displacement" 
is described and the observed cases are mentioned. 

Chapter V deals with the degenerative changes of the vertebral 
disc and the X-ray observations thereof. 

Observed were : 
changes in the height of the intervertebral disc, 
changes in the X-ray absorption of the intervertebral disc, 
changes in the form and structure of the vertebra, 
changes in the relations between the vertebrae, 
changes in the motility of the vertebrae. 

Because the hernia nuclei pulposi is usually the consequence of 
degenerative changes in the disc, the described changes are aften 
visible in patients suffering from sciatica. Moreover, this explains 
why these patients do not show a diagnostic X-ray picture. 

In Chapter VI an analysis is given of the results of an X-ray 
examination carried out on 203 patients in a lying position. Surgery 
showed that 92 per cent of these patients had hernia nuclei pulposi. 

It appears that scoliosis, c.q. kyphosis, is rarely disclosed by this 
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X-ray technique. Also a narrowing of an intervertebral disc is often 
not detected. In only 47 per cent. of the patients examined was a 
narrowing visible. Narrowing of the disc L4/L5 appears to be only 
a moderately reliable indicator for localisation of the level of the 
hernia, while a narrowing of the disc L5/S1 is even less reliable. 
Posterior displacement hardly ever occurred in the cases examined 
by us, so that this symptom is of negligible importance. 

In Chapter VII myelography is discussed. This examination was 
carried out with abrodil. The myelograms of 60 patients were used 
to analyse the reliability of this method of investigation. Our con
clusion is that a positive abrodil-myelogram has a high degree of 
reliability. This conclusion is in agreement with the literature. In 
addition it is concluded that a negative myelogram in a patient with 
clinical symptoms of a hernia nuclei pulposi may indicate a hernia at 
the level of disc L5/S1. 

Neither the literature, nor our own experience give reason to fear 
serious complications. 

In Chapter VIII our experience with extra-dural discography is 
mentioned. Since the technica! procedure of this examination is 
frequently impossible and the X-ray picture often unreliable, this 
method of examination is no longer used. 

1 1 4  



GERAADPLEEGDE LITERATUUR 

ANDRAE, R. : Über Knorpelknötchen am hinteren Ende der Wirbelbandscheiben im 
Bereiche des Spinalkanals. - Beitr. Path. Anat. , 82 (1929) 464. 

ARMSTRONG, J. R. : Lumbar disc lesions, Livingstone, Edinburgh - London, 1952. 
ARNELL, S. : Myelography with water-soluble contrast. - Acta Rad. suppl. 75, 1948. 
ARNELL, S. ,  LmsTRÖM, F. : Myelography with Skiodan (Abrodil). - Acta Rad., 12 (1931) 

287. 
BAKER, A. : Lesion of the intervertebral disk caused by lumbar puncture. - Brit. Journal 

Surg., 34 (1946) 385. 
BAKKE, S. N. : Röntgenologische Beobachtungen über die Bewegungen der Wirbelsäule. 

- Acta Rad. Suppl. XII, 1931. 
BARR, J. S. : Ruptured intervertebral disc and sciatic pain. - Journ. Bone and Joint Surg., 

29 (1947) 429. 
BEADLE, 0. A. : The intervertebral discs. Observations on their normal and morbid 

anatomy in relation to certain spina! deformities. - Medica! Research Council, 
Special report series, 161, London, 1931. 

BECK, W. : Ergebnisse vergleichender Röntgenuntersuchungen der Halswirbelsäulen. -
Hefte zur Unfallheilkunde, 42 (1951) 63. 

BENEKE, R. : Zur Lehre von der Spondylitis deformans. - Vers. Dtsch. Naturf. u. Ärzte. 
Braunschweig, 69, 1897. 

BöHMlG, R. : Die Degenerationen der Wirbelbandscheiben und ihre Bedeutung for die 
Klinik. - Münch. Med. Wochenschr. LXXVI (1929) 1318. 

Bö1-1MIG, R. : Die Blutgefässversorgung der Wirbelbandscheiben, das Verhalten des 
intervertebralen Chordasegmentes und die Bedeutung for die Bandscheiben
degeneration. - Arch. Klin. Chir. 158 (1930) 374. 

BöHMIG, R., PRÉVÓT, R. : Vergleichende Untersuchungen zur Pathologie und Rönt
genologie der Wirbelsäule. - Fortschr. Röntgenstr., 43 (1931) 541. 

BöMKE, FR. : Feingewebliche Befunde heim Bandscheibenvorfall. - Chirurg, 267 (1951) 
484. 

BRADFORD, F. K., SPURLING, R. G. : The intervertebral disc. Thomas, Springfi eld, 1947. 
BROCHER, J. E. W. : Die Wirbelverschiebung in der Lendengegend, Thieme, Leipzig, 

1951.  
BROMLEY, L. L., GRAIG, J. D., Ki::ssEL, A. W. L. : Infected intervertebral disk af ter lumbar 

punction. - Brit. Med. Journ. 1 (1949) 132. 
BücKER, I . :  Luftmyelographie bei Bandscheibenprolaps. - Fortschr. Röntgenstr., 72 

(1950) 493. 
BuscH, E. : Luftmyelographie zur Diagnose des lumbalen Diskusprolapsus und der 

ligamentären Wurzelkompression. - Acta Rad., 22 (1941) 556. 
CALVÉ, J., GALLAND, M. : The lntervertebral Nucleus Pulposus. lts anatomy, physiology, 

pathology. - Journ. Bone and Joint Surg. 12 (1930) 555. 
CAMP, J. D. : The roentgenologic diagnosis of in tras pina! protrusions of intervertebral 

disks by means of radiopaque oil. - J.A.M.A., 11 (1939) 2024. 
CAMP, J. D. : Contrast myelography past and present. - Radiology, 54 (1950) 477. 
CLOWARD, R. B., BuzAm, L. L. : Discography. Technique, indications and evaluation 

of the normal and abnormal intervertebral disc. - Am. Journ. Roentg., 68 
(1952) 555. 

CoMPERE, E. L., KErEs, D. C. : Roentgenological studies of the intervertebral disc. -
Am. Journ. Roentg., 29 (1933) 774. 

1 15  



CovcNTRY, M. B. , GHORMLEY, R. K. ,  KcRNOIIAN, J. W. : The intervertebral disc : its 
microscopie anatomy and pathology. Journ. Bone and Joint Surg., 27 (1945) 105. 

DANDY, W. E. : Concealed ruptured intervertebral discs. - J.A.M.A., 117 (1941) 820. 
DEL BuoNo, M. S. : Die lumbale Myelographie zur Diagnose der Diskushernie. - Fortschr. 

Röntgenstr., 87 (1957) 334. 
DENSTAD, T. : The resorption of Abrodil in myelography. - Acta Rad. 32 (1949) 428. 
DEUCHER, W. G., LovE, J. G. : Pathol. aspects of post. protrusions of the intervert. 

disks. - Arch. Pathol. 27 (1939) 201. 
Duns, R. : Beitrag zur Anatomie der Lumbosacralregion unter besonderer Berück

sichtigung der Discushernie. - Dissertatie Zürich 1948. 
ECKERT, C., DccKER, A. : Pathological studies of intervertebral disc. - Journ. Bone and 

Joint Surg. 29 (1947) 447. 
ERLACHER, P. : Klinische und diagnostische Bedeutung der Nukleographie. - Zeitschr. 

für Orthop. 79 (1949) 273. 
ERNSTING, W. : Ischias en hernia nuclei pulposi. - Dissertatie. Amsterdam, 1948. 
FALCONER, M. A., BEGG, A. G., McGEORGE, M. : Observations on the cause and me

chanism of symptom-production in sciatica and low back pain. - J. Neurol. Neuro
rnrg. Psychiat. 11 (1948) 13. 

F1cK, R. : Handbuch der Anatomie und Mechanik der Gelenke. G. Fischer, J ena, 1911 .  
FISCHER, F. K. : Neue Methoden zur Darstellung von Bandscheibenveränderungcn bei 

Lumbago und Ischias. - Schweiz. Med. Wochenschr. 10 (1949) 213. 
FORD, L. T., Ki:Y, A. : An evaluation of myelography in the diagnosis of intervertebral 

disc lesions in the low back. - Journ. Bone and Joint Surg. 32 A (1950) 257. 
FORESTIER, J . ,  RoTÈs-QurnoL, J . :  Senilc ankylozing hyperostosis of the spine. - Ann. 

Rheumat. Dis. 9 (1950) 321. 
FRIDERG, S. : Studies on spondylolisthesis. - Acta Chi r. Scand. 82, suppl. 52, 1939. 
F1trnrnG, S. : Low back and sciatic pain caused by intervertebral disc herniation. - Acta 

Chir. Scand. 85 (1941) suppl. 64. 
FRIDERG, S., Hrnsc11 ,  C. : Anatomical and clinical studies on lumbar disc degeneration. -

Acta Orthop. Scand. 19 (1949) 222. 
GANTENBERG, R. : Zur klinischen Bedeutung deformiercnder Prozesse der Wirbclsäule. 

- Fortschr. Röntgenstr. 42 (1930) 740. 
GAUGELE, K. : Spondylitis deformans und Trauma. - Zeitschr. Orthop. Chir. 51 

(1929) 74. 
GEORGE, E. M. : Spondylolisthesis. - Surg. Gyn. Obst. 68 (1939) 774. 
GHORMLEY, R. K. : Symposium of backache in medica! practice. Proc. Staff Meeting 

Mayo Clin. 26 (1951) 357. 
GLoRrnux, P. : La hernie postérieure du ménisque intcrvertébral. Masson, Paris, 1937. 
GLORIEUX, P. : Considérations au sujet du diagnostic de la hernie postérieure du ménisque 

intervertébral. - Acta Rad. 34 (1950) 299. 
GüNTZ, E. : Gelbc und braune Verfärbung der Zwischenwirbelscheiben. - Deutsche 

Zeitschr. Chir. 254 (1941) 634. 
HAENE, R. DE: A propos de 80 opafications discales. - Journ. de Rad. et d'Électr. 34 

(1953) 325. 
HAENE, R. DE: La discographie. Journ. Beige de Rad. 36 (1953) 131. 
HAGELSTAM, L. : Retroposition of lumbar vertebrae. - Acta Chir. Scand. suppl. 143, 1949. 
HANRAETS, P. R. M. J. : The weak back. - Dissertatie Nijmegen, 1959. 
HASNER, E., ScHALIMTZEK, M., SNORRASON, E. : Radiologic-Physiatric studies on the 

function of the lumbar v ertebral column in the lumbago-sciatic syndrome. - Acta 
Med. Scand. 143 (1952) 315. 

1 16  



HASNER, E., )ACOBSEN, H. H., ScHALIMTZEK, M., SKÄTUN, J., SNORRASON, E. : Degene
ration of lumbar intervertebral discs. Am. Journ. of Phys. Med. 31 (1952) 441. 

HASNER, E., JACOBSEN, H. H., ScHALIMTZCK, M., SNORRASON, E. : Lumbosacral tran
sitional vertebrae. - Acta Rad. 39 (1953) 225. 

HENDRY, N. G. C. : The hydration of the nucleus pulposus and its relation to inter
vertebral disc derangement. - Journ. Bone and Joint Surg. 40 (1958) 132. 

HESSE, R. : Zwischenfälle bei der Abrodil-Myelographie. - Beiträge Brons' Klin. Chir. 
188, 3 (1954) 368. 

HILDEBRANDT, A. : Ober Osteochondrosis im Bereiche der Wirbelsäule. - Fortschr. 
Röntgenstr. 47 (1933) 551. 

HmscH, C. : Studies on the mechanism of Low back pain. - Acta Orthop. Scand. 20 
(1951) 261. 

HmscH, C., ScHAJOWICZ, F. : Studies on structural changes in the lumbar annulus 
fibrosus. - Acta Orthop. Scand. Fase. 3, 22 (1953). 

HIRSCH, C., PAULSON, s., SYLvi:N, B., SNELLMAN, 0. : Biophysical and physiological 
investigations on cartilage and other mesenchymal tissues. - Acta Orthop. Scand. 22 
(1953) 175. 

HOEN, TH. I., DuNCAN, WM. :  A new approach to the diagnosis of herniation of the 
intervertebral disc. Surg. Gyn. Obst. 75 ( 1942) 257. 

Hov1NG, E. W. : Enkele aspecten van Hernia Nuclei Pulposi Lumbalis. - Dissertatie. 
Groningen, 1959. 

INMAN, V. T., SAUNDERS, J .  B. : The clinico-anatomical aspects of  the lumbosacral region. 
- Radiology 38 (1942) 669. 

JoHNSON, R. W. : Posterior luxations of the lumbo-sacral joint. - Journ. of Bone and 
Joint Surg. 16 (1934) 867. 

JuNGHANNS, H. : Ober Wirbelabgleiten. - Arch. Klin. Chir. 159 (1930) 423. 
JuNGHANNS, H. : Die Zwischenwirbelscheiben im Röntgenbild. - Fortschr. Röntgenstr. 

43 (1931) 275. 
J UNGHANNS, H. :  Häufigkeit und anatomisches Bild der Spondylosis deformans. - Arch. 

Klin. Chir. 166 (1931) 120. 
JuNGHANNS, H. : Mitbeteiligung der Wirbelkörper bei Erkrankungen der Zwischen

wirbelscheiben. - Arch. Klin. Chir. 173 (1932) 75. 
J UNGHANNS, H. : Die anatomischen Besonderheiten des Sten Lendenwirbels und der 

letzten Bandscheibe. - Arch. Orthop. Chir. 33 (1933) 260. 
JuNGHANNS, H. : Aussprache über Bandscheibenprolaps. - Arch. Klin. Chir. 267 (1951) 118. 
KcYES, D. C., CoMPCRE, E. L. : The normal and pathological physiology of the Nucleus 

Pulposus of the intervertebral disc. An anatomical, clinical and experimental study. -
Journ. of Bone and Joint Surg. 14 (1932) 897. 

KNuTTSON, F. : The instability associated with disc degeneration in the lumbar spine. -
Acta Rad. 25 (1944) 593. 

KoBERG, H. : Zur Notwendigkeit der lumbalen Myelographie mit wasserlöslichem 
Kontrastmittel. - Fortschr. Röntgenstr. 82, 2 (1955) 236. 

KRAYENBÜHL, H., ZANDER, E. : Über lumbale und cervicale Diskushernien. - Documenta 
Rheumat. Geigy. No. 1. 

KRÖKER, P. : Sichtbare Riszbildungen in den Randscheiben der Wirbelsäule. - Fortschr. 
Röntgenstr. 72 (1949) 1. 

KRUMP, J., ALBRECHT, K. : Ober Komplikationen bei lumbalem Kontrastverfahren. -
Acta Neurochir. (Wien) 4 (1956) 449. 

KuHLENDAHL, H., RICHTER, H., Morphologie und funktionelle Pathologie der Lenden
bandscheiben Langenb. Arch. und Deutsch. Zeitschr. Chir. 272 ( 1952) 519. 

1 17 



KüHN, G. : Die Abrodilmyelographie als Untersuchungsm ethode zur Lokalisation eines 
lumbalen Bandscheibenvorfalls. - Beitr. Bruns' Klin. Chir. 188, 3 (1954) 352. 

LENS HOEK, C. H. : Infection of the intervertebral disc following operation for protrusion 
of the nucleus pulposus. - Arch. Chir. Neer!. 8 (1956) 57. 

Lrnc1 1n, A. : Die Röntgendiagnostik der Wirbelsiiule. - Springer, Wenen, 1948. 
LtNDBLOM, K. : Anatomische Studie über lumbale Zwischenwirbelscheibenprotrusionen 

und Zwischenwirbelbrüche in die Foramina intervertebralia hinein. - Acta Rad. 22 

(1941) 711. 
L1NDBLOM, K. : Protrusions of disks and nerve compression in the lumbar regions. -

Acta Rad. 25 (1944) 195. 
LINDBLOM, K. : Complications of myelography by abrodil. - Acta Rad. 28 (1947) 70. 
L1NDBLOM, K. : Diagnostic puncture of intervertebral disks in sciatica. - Acta Orthop. 

Scand. 17 (1948) 232. 
LrNDBLOM, K. : Technique and results in myelography and disc puncture. - Acta Rad. 34 

(1950) 321. 
LtNDBLOM, K., HULTQV!ST, G. : Absorption of protruded disc tissue. - Journ. of Bone 

and Joint Surg. 32 A (1950) 557. 
LtNDGREN, E. : Probleme des Bandscheibenprolapses. - Acta Chi r. Scand. 98 (1949) 295. 
L1NDGREN, E. : Lehrbuch der Röntgendiagnostik, Sc111Nz c.s. Se druk 1952. Band II -

1501. 
Lon, A. : Die Wirbelsiiuleverletzungen und ihrc Ausheilung. - Thiemc, Stuttgart, 1954. 
Loi:vt:N, W. A. : Het com plex systeem collageen-m ucopolysaccharide in bindweefsel. -

Dissertatie Leiden, 1953. 
MALTBY, G. L., Pt:NDI RGRASS, R. C. : Pantopaque Myelography : diagnostic errors and 

review of cases. - Radiology 47 (1946) 35. 
MEER, P. v. o. : Over arthrosis deformans en spondylosis deformans. - Dissertatie Leiden 

1945. 
MEER, P. v. o., in Neder!. Leerboek der Int. Geneesk. Deel I, 1958, Amsterdam. 
MrLWARD, F. J . ,  GROUT, J. L. A. : Changes in the intcrvertebrnl discs following lumbar 

puncture. - Lancet 2 (1936) 183. 
MuRALT, R. H. VON : Ober einige Beobachtungen von Bandscheibenvorfiillen bei lum

bosakralen Assimilationswirbeln. - Acta Orthop. Scand. 18 (1949) 88. 
ÜDIN, M., RuNSTRÖM, G. : Iodized oils as an aid to the diagnosis of lesions of the spina! 

cord and a contribution to the knowledge of adhesive circumscribcd m eningitis. -
Acta Rad. Suppl. 7, 1929. 

PEASE, C. N. : Injuries to the vertebrae and intervertebral disks following lumbar puncture. 
- Am . Journ. Dis. Child. 49 (1935) 849. 

PERt:Y, 0. : Contrastm edium examination of the intervertebral discs of the lower lumbar 
spine. - Acta Orthop. Scand. 20 (1951) 327. 

PETTER, C. K. : Methods of m easuring the pressure of the intervertebral disk. - Jouen. 
of Bone and Joint Surg. 15 (1933) 365. 

PRADER, A. : Die frühembryonale Entwicklung der m enschlichen Zwischenwirbelscheibe. 
- Acta Anat. 3 (1947) 68. 

PRADt:R, A. : Die Entwicklung der Zwischenwirbelscheibe heim menschlichen Keimling. 
- Acta Anat. 3 (1947) 115. 

PuKY, P. DE: The physiological oscillation of the length of the body. - Acta Orthop. 
Scand. 6 (1935) 338. 

PüsCHEL, J . : Der Wassergehalt normaler und degenerierter Zwischenwirbelscheiben. -
Beitr. Path. Anat. 84 (1930) 123. 

1 1 8  



RATHCKE, L. : Über Kalkeinlagerungen in den Zwischenwirbelscheiben. - Fortschr. 
Röntgenstr. 46 (1932) 66. 

RErSCHAUER, F. : Untersuchungen über den lumbalen und cervikalen Bandscheiben
vorfall. - Thieme, Stuttgart, 1949. 

RrTTER, U. : Gefahren und Fehldeutungen der Myelographie bei Verdacht auf Band
scheibenvorfall. - Fortschr. Röntgenstr. 75 (1951) 339. 

RoKrTANSKY, C. : Lehrbuch der Pathol. Anatomie. Wien, 1855. 
RoNNEN, J. R. voN: Röntgenologische aspecten van de "low back pain". - Ned. T. 

Geneesk. 98 (1954) 2177. 
ScmNZ, H. R., BAENSCH, W/. E., FR!EDL, E., UEHLINGER, E. : Lehrbuch der Röntgen

diagnostik. - Thieme, Stuttgart, 1952. 
ScHMORL, G. : Über die an den Wirbelbandscheiben vorkommenden Ausdehnungs

und Zerreiszungsvorgänge und die dadurch an ihnen und der Wirbelspongiosa 
hervorgerufenen Veränderungen. - Verband!. Deutsch. Pathol. Gesellsch. 22 
(1927) 250. 

Scm!ORL, G. : Über die pathologische Anatomie der Wirbelbandscheiben. - Beitr. 
Brons' Klin. Chir. 151 (1931) 360. 

ScHMORL, G. : Beiträge zur pathologischen Anatomie der Wirbelbandscheiben und 
ihre Beziehungen zu den Wirbelkörpern. - Arch. Orthop. Chir. 29 (1931) 389. 

SCHMORL G. : Zur pathologischen Anatomie der Lendenbandscheiben. - Klin. Wochen
schr. 12 (1932) 1369. 

SCHMORL, G. : Die pathologische Anatomie der Wirbelsäule. - Verband!. Deutsch. Orthop. 
Gesellsch. 21 (1927) 3. 

ScmtORL, G., JuNGHANNS, H. : Die gesunde und kranke Wirbelsäule in Röntgenbild 
und Klinik. - Thieme, Stuttgart, 1951. 

SCHRADER, E. : Experimentelle Untersuchungen zur Spondylosis deformans. - Zeitschr. 
Orthop. Chir. 62 (1935) 1 17. 

ScovrLLE, W. B., MoRETZ, W. H., HANKINS, W. D. : Discrepancies in myelography. -
Surg. Gyn. Obst. 86 (1948) 559. 

SEVERIN, E. : Degeneration of the intervertebral disks in the lumbar regions. - Acta 
Chir. Scand. 89 (1951) 353. 

SÈzE, S. DE, LEVERNIEUX, J. : Les accidents de la discographie. - Revue du Rhumatisme, 
19 (1952) 1027. 

S�!!TH, A. D. : Posterior displacement of the fifth lumbar vertebra. - Journ. of Bone and 
Joint Surg. 16 (1934) 877. 

SouLE, A. B., GRoss, S. W., IRVING, J. G. : Myelography by the use of pantopaque in the 
diagnosis of herniations of the intervertebral disks. - Am. Journ. Roentg. 53 (1945) 
319. 

SYLVÉN, B., PAULSON, S., HrnscH, C., SNELLMAN, 0. : The ultrastructure of bovine and 
human nucleipulposi. - Journ. of Bone and Joint Surg. 33 A (1951) No. 2. 

TANZ, St. S. : Motion of the lumbar spine. A Roentgenologic study. - Am. Journ. Roentg. 
69 (1953) 399. 

TöNDURY, G. : Zur Anatomie der Wirbelsäule. - Jahreskurse für ärztl. Fortb. 35 (1944) 
Heft 1. 

TöNDURY, G. : Zur Entwicklung funktioneller Strukturen im Bereiche der Zwischen
wirbelscheiben. - Schweiz. med. Wschr. 77 (1947) 643. 

TöNDURY, G. : Die Bedeutung der Chorda dorsalis für die Entwicklung der Wirbelsäule. -
Arch. für Vererbung, Forschung Soz. u. Rassenhyg. 24 (1949) 237. 

TöNDURY, G. : Angewandte topographische Anatomie. - Zürich, 1949. 
TöNDURY, G. : Entwicklungsgeschichte und Fehlbildungen der Wirbelsäule. - Hippo

krates, Stuttgart, 1958. 

119  



ÜBERMUTH, I I. :  Über die Altersveränderungen der menschlichen Zwischenwirbelscheibe 
und ihre Bedeutung zu den chronischen Gelenkleiden der Wirbelsäule. Berichte 
Verh. Sächs. Akad. Wissensch. Leipzig. 81 (1929) 1 1 .  

Vi:sALIUS, A. : De humani corporis fabrica. - Libri septum, Basileae, per J .  Oporinum, 
1555, p. 71-73. 

VossCHULTE, K., BöRGJ:R, G. : Anatomische und funktionelle Untersuchungen über den 
Bandscheibenprolaps. - Arch. Klin. Chir. 265 (1950) 329. 

WARIS, W. : Lumbar disc herniation. - Acta Chir. Scand. 95 (1948) suppl. 140. 
WEBER, H. H. : Röntgendiagnostik des lumbalen Bandscheibenrisses und seiner Folgen. 

- Karger, Basel - New York, 1957. 
WEERSMA, M., AucusTINUS, W. : Het röntgenonderzoek van de wervelkolom bij patiënten 

met "low back pain" en ischias. - Ned. T. Geneesk. 98 (1954) 1748. 
WERFF, J. T�1. VAN DER, PRICK, J. J. : Myelographie met snel resorbeerbare contrast

middelen ter vaststelling ener hernia nuclei pulposi. - Ned. T. Geneesk. 93 (1949) 
853. 

WrLLIS, T. A. : Anatomical variations and roentgenography. - Journ. Bone and Joint 
Surg. 13 (1931) 709. 

ZAAYER, J. H. : De prolaps der tussenwervelschijf. - Gcnccsk. Bladen, 40 VI (1943). 
ZAAYER, J. H. : Extradural discography in disc-lesions. - Arch. Chir. Neer!. 3 (1951) 157. 
ZAAYJ:R, J. l I. : Operation verilication of discograms. - Arch. Chir. Neer!. 5 (1953) 76. 

120 


	ubbens kaft
	ubbens 1-40
	ubbens 40-80
	ubbens 80-eind

