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Oefeningen Na Een Lumbale Hernia
REVALIDATIE NA EEN INGREEP AAN DE LUMBALE WERVELZUIL
REVALIDATIE NA EEN INGREEP AAN DE LUMBALE WERVELZUIL / 17 Om voorwerpen te nemen die zich in de hoogte bevinden, gebruikt u een
trapje Zo komt u op gelijke hoogte met het voorwerp en vermijdt u dat uw rug belast wordt Til en draag de eerste zes weken na de ingreep geen
zware voorwerpen (>5 kg) Trekken en sleuren zijn absoluut te vermijden
Lumbale hernia-operatie - Maastricht UMC+
Lumbale hernia-operatie Oefeningen en richtlijnen voor thuis U bent geopereerd aan een lumbale hernia Een lumbale hernia is een breuk of
uitpuiling in de kern van de tussenwervelschijf in de onderrug Op dit blad krijgt u informatie over de oefeningen en Een à twee weken na ontslag
mag u op vlakke wegen fietsen
Fysiotherapie na een hernia- of stenose operatie
Fysiotherapie na een hernia- of stenose enkele leefregels en mogelijkheden voor revalidatie Daarnaast geven wij u tips en oefeningen voor met name
de eerste periode na de operatie Na de operatie Na de operatie kunt u (tijdelijk) klachten hebben die u voor de operatie ook had Een deel van de
klachten kan verminderd worden door het doen
Lumbale discusoperatie - Maria Middelares
1 Wat is een lumbale hernia? Een wervelkolom is opgebouwd uit 32 of 33 wervels, van elkaar gescheiden door tussenwervelschijven De
tussenwervelschijven bestaan uit een stevig omhulsel, de annulus fibrosus en een zachte kern, de nucleus pulposus Omdat …
HERNIA- OF STENOSEOPERATIE LAGE RUG
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Gasthuis & Vlietland geopereerd aan een hernia en/of stenose van de lage rug (lumbale of lumbosacrale Hernia Nuclei Pulposi) Hernia Nuclei Pulposi
Uw rug bestaat onder andere uit een aantal wervels: Halswervels (7) Borstwervels (12) Lendenwervels (5) Een aantal vergroeide heiligbeenwervels
waaraan nog vier staartwervels zitten
Conservatieve behandeling van een Lumbale hernia (HNP)
Lumbale hernia Een hernia (Hernia Nuclei Pulposi, HNP) is een uitstulping van de tussenwervelschijf (zie figuur 2) De meest voorkomende hernia's
liggen tussen de 4e en de 5e en tussen de 5e lendenwervel en het heiligbeen Op deze niveaus treden 90% van alle hernia's op, de overige 10% zitten
een etage hoger Deze uitstulping drukt op een zenuw
Leefregels na uw hernia operatie - Spaarne Gasthuis
Leefregels na uw hernia operatie – Bewegingsschema dag 0 (dag van de operatie) De eerste twee uur na de operatie mag u niet draaien Rugligging is
het best om lekkage van de wond te voorkomen Vanaf 6 uur na de operatie mag u als u dat wilt met hulp de verpleegkundige uit bed Bijvoorbeeld om
van het toilet of de po-stoel gebruik te maken
Fysiotherapie na uw rugoperatie - LangeLand
Fysiotherapie na uw rugoperatie In deze folder vindt u de belangrijkste informatie over de rugoperatie en het herstel erna Ook treft u een
oefenprogramma aan, ontwikkeld door de fysiotherapeut(e) U kunt thuis alvast deze oefeningen doornemen Bij een rughernia (hernia of HNP) of een
vernauwing (stenose) van het wervelkanaal (foramen
McKenzie-oefeningen bij lage rugklachten
McKenzie-oefeningen bij lage rugklachten Oefening 1: Buiklig + Ga op je buik liggen met je handen naast je lichaam en je hoofd naar één kant
gedraaid + Blijf zo liggen, adem een paar keer diep in en uit en ontspan volledig gedurende 2 tot 3 minuten Probeer alle spanning uit je spieren van
je rug, heupen en benen te laten wegvloeien
Richtlijn fysiotherapeutische behandeling lumbale ...
behandeling van patiënten met een lumbale kanaalstenose Indien na 6 maanden de pijn niet afneemt zal alsnog operatie op korte termijn overwogen
worden In geval de pijnklachten ondanks conservatieve maatregelen toenemen, wordt tegen een helling op, fietsen op een hometrainer of eventueel
oefeningen in een zwembad
Hernia of wervel- kanaalstenose - asz.nl
De klachten en verschijnselen van een hernia treden vaak vrij acuut op Bij een lumbale kanaalstenose is vaak sprake van een langzame verergering
van de klachten en symptomen De klachten kunnen soms lange tijd stabiel zijn Behandeling bestaat in eerste instantie vaak uit leefregels en
eventueel pijnstillers
Nazorg en leefregels na een operatie aan het wervelkanaal
Als u geopereerd bent aan een rughernia (HNP), mag u 2 weken na uw operatie weer fietsen Bij een vernauwing van het wervelkanaal
(Laminectomie) is dit na 6 weken na uw operatie U mag wel direct op een hometrainer fietsen, mits dit niet langer is dan 15-20 minuten per keer
Lumbale stenose (vernauwing in onderrug) - UMCG
Lumbale stenose (vernauwing in onderrug) De lumbale kanaalstenose of vernauwing van het lendenwervelkanaal is een aandoening die tamelijk veel
en vooral bij oudere mensen voorkomt Mensen die hieraan lijden klagen over pijn laag in de rug en …
Raadgevingen na een klassieke discus hernia operatie
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Raadgevingen na een klassieke discus hernia operatieF 053 72 41 71 Wanneer U een klassieke discus henia operatie ondergaat, zal het gehernieerd
discusfragment (zie "wat is een discus hernia") verwijderd zijn Na deze ingreep is de schijf zelf nog niet geheeld De scheur in de schijf is nog niet
dichtgegroeid
Lumbale stenose - OCON
Lumbale stenose (vernauwing van het wervelkanaal) De lumbale kanaalstenose of vernauwing van het lendenwervelkanaal is een aandoening die
tamelijk veel en vooral bij oudere mensen voorkomt Mensen die hieraan lijden, klagen over pijn in de benen bij het lopen en staan Het is niet altijd
een pijnlijk gevoel, maar soms juist een vermoeid gevoel
Verstijvingsoperatie van de rug
achtergelaten waarlangs het overtollige bloed en wondvocht kan afvloeien in een potje dat aan uw bed wordt bevestigd Na de operatie wordt u naar
de ontwaakzaal gebracht Hier wordt u de eerste momenten na de operatie intensief bewaakt Nadien wordt u opnieuw naar de verpleegafdeling
teruggebracht 6 Na de operatie (Figuur 5) a) Dag 1 - 2
Fysiotherapie na laminectomie 19-12-2012
oefeningen met u door te nemen Algemene opmerkingen over de oefeningen Probeer een vast moment van de dag te nemen om te oefe‐ nen,
bijvoorbeeld iedere och‐ tend, middag en avond Herhaal elke oefeningen tien keer achter elkaar Voer de oefeningen in een rus‐ tig tempo uit
Laminectomie of Interlaminaire decompressie
De 1e dag na operatie komt de fysiotherapeut bij een langs om u uit bed te helpen Hij vertelt u welke oefeningen u mag doen en helpt u daarbij Ook
leert u traplopen Iedere dag wordt de wond gecontroleerd door de verpleegkundige Is dat wond droog, dan mag u onder de douche U kunt de 2e of
3e dag na de operatie meestal weer naar huis
Microdiscectomie voor lumbale discus hernia
voorkomende alarmsymptomen bij een lumbale discus hernia zijn een klapvoet (of dropvoet) en het cauda equina syndroom Bij een klapvoet is het
onmogelijk om de voet, die slap naar beneden hangt, nog tegen de zwaartekracht omhoog te heffen Dit kan gepaard gaan met zeer hevige pijn, maar
is soms ook volledig pijnloos
Laminectomie / lumbale kanaalstenose - Dijklander Ziekenhuis
Wat is een kanaalstenose? De lumbale kanaalstenose of vernauwing van het lendenwervelkanaal is een aandoening die tamelijk veel voorkomt, vooral
bij oudere mensen Zij hebben pijn laag in de rug en uitstraling van pijn naar één of beide benen Typisch voor deze klachten is dat ze optreden na een
stuk lopen en na enige tijd staan De pijn in de
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