DISCOGRAFIE

Brochure voor patiënt(e) & familie

Wat is een discografie?

Een discografie is een onderzoek van de tussenwervelschijf in de rug.
Het doel van dit onderzoek is nagaan of en in welke mate de
tussenwervelschijf beschadigd is en of dit de oorzaak is van uw rugpijn.

Opname voor operatie

U dient zich nuchter (niet eten of drinken vanaf middernacht) aan te melden
bij het chirurgisch dagziekenhuis. Hier wordt u voorbereid op het onderzoek.
U krijgt een operatiehemdje aan en wordt in bed naar het operatiekwartier
gebracht. Het onderzoek dient in schone omstandigheden te gebeuren.
Daarom wordt dit onderzoek in het operatiekwartier verricht.
Hier krijgt u een infuus waarlangs de anesthesist verdoving kan toedienen.
Soms wordt preventief antibiotica toegediend.
Wat met medicatie?
• Indien u allergisch bent voor medicatie (o.a. antibiotica), contraststof,
jodium, latex of kleefpleisters, dient u dit vooraf te melden.
• De bloedstolling moet in orde zijn. Indien u bloedverdunners inneemt,
dient u dit te melden. Deze moeten voor het onderzoek gestopt worden.
Hoelang en hoe u deze moet stoppen, wordt best met de behandelende
arts besproken.

Het onderzoek

U gaat op de linkerzijde op de
onderzoekstafel liggen. Met behulp van
röntgendoorlichting (scopie) bepaalt de
neurochirurg de plaats waar het naaldje
wordt ingebracht. De prikplaats wordt
indien nodig geschoren, grondig ontsmet
en plaatselijk verdoofd. Vervolgens brengt
de neurochirurg de fijne naald tot in de
tussenwervelruimte. Via scopie (RX) wordt
de positie van de naald gecontroleerd. Er
wordt contrastmiddel ingespoten om de
tussenwervelschijf zichtbaar te maken.
Daarna worden er verschillende foto’s
gemaakt.
Bij het inspuiten van het contrastmiddel
kan de pijn in de rug of benen opgewekt
worden. Geef dit steeds aan indien dit
het geval is.
Na het onderzoek gaat u naar de dienst medische beeldvorming voor een
CT-scan. Hierop kan de neurochirurg nog beter zien hoe de contrastvloeistof
zich heeft verdeeld.
Vervolgens gaat u terug naar het dagziekenhuis waar u nog een tijdje
gecontroleerd wordt. Daarna mag u naar huis.

Mogelijke problemen

Hoewel er zich slechts zeldzaam problemen voordoen, kan dit bij geen
enkele ingreep volledig uitgesloten worden.
Bij deze ingreep kan een nabloeding of een infectie optreden.
Indien u niet allergisch bent, is een reactie op contrastvloeistof of
antibiotica onwaarschijnlijk.

Na de operatie

• Als u na de ingreep het dagziekenhuis verlaat, mag u niet zelf autorijden.
• U krijgt een nieuwe afspraak mee om de resultaten en het verdere
behandelplan met uw dokter te bespreken.
• Er is geen nazorg nodig. De eerste dagen na het onderzoek doet u het
wel best rustig aan.
• Bij abnormale pijn, roodheid, zwelling, koorts kunt u terecht bij de
behandelend neurochirurg, de huisarts of de spoedafdeling.
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