
Pat iënteninformatie

Na de PTED-ingreep





Wanneer kan ik alles weer
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De hernia- of stenoseoperatie die u heeft ondergaan, is uitgevoerd via de uiterst in-
novatieve PTED-techniek. Dokter Menno Iprenburg heeft u hierover vooraf  

geïnformeerd. Toch kunnen we ons uw verbazing voorstellen als u al  
de ingreep weer redelijk normaal kunt bewegen. Waarschijnlijk nog  
kans is groot dat u, bijvoorbeeld via internet, kennis hebt genomen 
u een heel ander perspectief schetsen, met nog wekenlang pijn na 

Betekent dit dat u nu weer volledig hersteld bent en dus kunt terugkeren 
naar al uw normale dagelijkse activiteiten? Nee, dat nu ook weer niet. U moet wel 
degelijk een herstelperiode in acht nemen, waarin u nog een poosje voorzichtig met 
uw lichaam moet omgaan. Die periode zal alleen veel korter duren dan bij de meer 
traditionele methoden om een hernia te opereren. In deze brochure vindt u uitge
breide informatie over het verloop van uw herstel na de ingreep. 



Wat is  precies met mij gebeurd?

U he  een hernia- of stenoseoperatie 
ondergaan via de PTED-techniek. Deze 
afkorting staat voor:

 ofwel het gat in de zijkant waar de  

via het foramen is benaderd met een 
naald. Over deze naald worden kleine 

-
den. Hierdoor wordt het mogelijk om met 
de speciale endoscoop in het lichaam naar 
de hernia of stenose te kijken en deze met 
verschillende paktangen te verwijderen. 

acht millimeter.

Hoe succesvol is de PTED-techniek?

Deze techniek bestaat al sinds 1989. 
Sinds die tijd zijn meer dan -

-
gens deze speciale operatietechniek van 

op deze wijze geopereerd  

primaire hernia die helemaal geen of 
noemenswaardige pijn in het been meer 

Wat mag ik direct na de ingreep ver-
wachten?

Het kan voorkomen dat de hernia of 



doorgaans geleidelijk weer herstellen. 
Dit herstelvermogen is afhankelijk van de 

leeftijd. 

Hoe kom ik thuis?

het is raadzaam te beginnen met korte 

te dragen. 

Waarom draag ik een korset?

Hoewel het operatiewondje slechts klein 

de weke delen naar de hernia of stenose 
gebracht. Daardoor is een kleine wond 

overige weefsel. De wond heeft ongeveer 
twee weken nodig om te genezen. De 

-
steld. Na de operatie kan in het wondge-
bied enige zwelling optreden en daardoor 

normaal en het gaat vrijwel altijd binnen 

-

maken van verkeerde bewegingen te 
voorkomen.

Het verwijderen van de hernia



Tips voor alledag

Tandenpoetsen kan belasting 

dit door rechtop te staan of met  
de hand op de wastafel 

Traplopen is geen probleem.
 

  

  zitten. Een betere mogelijk 

 

Til de eerste weken geen zware  
dingen. Ga bij tillen altijd door 
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Hoe lang moet ik het korset dragen?

tot persoon. U hebt het korset direct na 

eerste nacht ook mee. De tweede nacht 

In de eerste twee weken na de ingreep 

-

weken na de operatie te dragen ter 

pas zes weken na de operatie voorzichtig 
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Hoe ziet de herstelperiode er in grote 
lijnen uit?

zodat het beschadigde weefsel kan her-

De hierop volgende tweede fase heeft als 
-

gaan bewegen. 

De derde fase begint na zes weken en is 
-

U hebt namelijk een hernia of stenose 

operatie neemt wel de hernia of stenose 

-

Hoe moet ik mij de eerste tijd bewegen?

-

eerste twee weken niet zitten mdat

-

-
-

wervelschijf. 
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dit een te grote belasting in   



-

-

-
leggen met onze anesthesioloog. Dit is 
namelijk per patiënt verschillend. 

Wanneer kan ik douchen en wat moet ik 
dan met de pleister?

verwijderen. Mocht hij al voor die tijd los-

pleister. De hechting in de operatiewond 

vanzelf op.
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Is er een nacontrole?

volledig is geslaagd. Op de eerstvolgende 

Doen zich onverhoopt eerder problemen 

Onze ervaring leert dat voor het grootste 

Ben ik voor die tijd alweer mijn spie-
ren aan het oefenen en aan het werk 
gegaan?

Naast de postoperatieve aanwijzingen 

voor de eerste periode na de operatie.  
-

datie. Het revalidatieprogramma is gericht 

nieken. 

operatie met een gedetailleerd oefenpro-

-
lingen zit. 



Deze oefeningen zijn erg belangrijk voor 

vanaf zes weken na de ingreep weer 

en week voorzichtig wee
beginnen. 

gesproken na drie tot zes weken weer 

wordt sterk aangeraden. 
Denk er echter wel om dat zitten voor de 
wervelkolom n van de zwaarste belas-
tingen is. 

-

Ben ik na de nacontrole volledig 
genezen?

maanden na de ingreep door te gaan met 

fysiek zwaar werk of bij sporten is een in-
tensief oefenprogramma ter versteviging 

plek zal blijven. 
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Eerder starten met fysiotherapie 
wordt sterk afgeraden. Recent 
wetenschappelijk onderzoek wijst 

plaats vergroot.



Iedere patiënt komt bij zijn bezoek in aanraking met de vilten wand van 

gemaakt is.  

stoffen. Aanvankelijk voor haar eigen modelabel of voor mode- en 

zijde en ecokatoen. Bijzonder is dat 
ze in grote mate zelfvoorzienend is. 

-

-
aardige grondstoffen en hiervoor is 

feeërieke wezentjes. Deze speelse en 
lichtvoetige diertjes zijn op haar ver-
zoek erin geschilderd door vriend en 

met wie ze regelmatig samenwerkt.    

-
-

De zachte wereld 
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Algemene adviezen voor de eerste periode na de operatie

 Doe dit naar eigen inzicht en vermogen.

pas twee weken na de operatie



MEER WETEN?





HOSPITAAL VEENHUIZEN

www.herniakliniek.nl
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