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Wat brengt u mee ?
•  Identiteitskaart 
•  De documenten die u van uw arts kreeg 

tijdens uw laatste consult.
•  Verslag/beelden van onderzoeken die 

niet in AZ Sint-Lucas zijn uitgevoerd.
•  De medicatiezak met daarin uw medi-

catielijst en uw huidige medicatie in de 
originele verpakking.

Voorbereiding op de afdeling
Meld u op het afgesproken uur aan in 
straat 60 (opnamebalie). U wordt opge-
nomen op het dagziekenhuis of een ver-
pleegafdeling. 

Op de afdeling helpt de verpleegkundige u 
bij de voorbereiding van het onderzoek. De 
verpleegkundige neemt graag de tijd om 
uw vragen te beantwoorden. Om  te ver-
mijden dat de gekleurde ontsmettingsstof 
uw nachtjapon of pyjama bevuilt, krijgt u 
een operatiehemd van het ziekenhuis. We 
voeren eventueel nog een bloedonder-
zoek uit. De verpleegkundige controleert 
ook uw temperatuur, polsslag, bloeddruk, 
lengte en gewicht.

Laat uw kunstgebit, ringen, andere juwe-
len en bril achter in de daarvoor voorziene 
locker voor u naar het hart- en vaatcen-
trum vertrekt.

Wat is vertebroplastie?

Uw arts stelde een breuk of afwijkend let-
sel vast ter hoogte van één of meerdere 
wervels. De pijn en het ongemak die dat 
met zich meebrengt, kunnen we verhelpen 
door een vertebroplastie.

Vertebroplastie is een minimaal invasieve 
techniek waarbij  “cement” met een naald 
wordt ingespoten in het gewenste wer-
vellichaam. Dat doen we onder algemene 
verdoving. U slaapt dus gedurende de hele 
procedure. Tijdens de ingreep maken we 
foto’s van de wervel.

Opname 

Voorbereiding thuis
We verwachten u de dag van het onder-
zoek ’s ochtends nuchter in het zieken-
huis. U moet nuchter blijven vanaf mid-
dernacht (niets meer eten of drinken). ’s 
Morgens mag u wel uw huidige medicatie 
innemen zoals gewoonlijk met een slokje 
water. 

Neemt u bloedverdunners, meld het dan 
aan uw arts. In sommige gevallen moet u 
een paar dagen stoppen met de bloed-
verdunners of wordt de dosis aangepast.
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Het is belangrijk om het onderzoek te star-
ten met een lege blaas. Opgelet: in het 
hart- en vaatcentrum is het niet meer mo-
gelijk om naar het toilet te gaan, doe dat 
dus op de verpleegafdeling. We brengen u 
in uw bed naar het hart- en vaatcentrum.

Verloop van het onderzoek

In het hart- en vaatcentrum
Bij aankomst in het hart- en vaatcentrum 
maakt u kennis met de verpleegkundigen 
die u tijdens de ingreep bijstaan. Voor we 
kunnen starten plaatsen we een infuus in 
uw onderarm en krijgt u enkele vragen over 
uw medische voorgeschiedenis. 

We brengen u naar de zaal, waar ook 
de anesthesist aanwezig is. Die staat in 
voor de algemene verdoving die u in bed 
krijgt. Daarna verplaatsen we u naar de 
onderzoekstafel waar de interventione-
le radioloog met een hoogtechnologisch 
röntgentoestel een naald ter hoogte van 
de wervellichamen plaatst en ze opvult 
met “cement”. 

Na de ingreep

Na de ingreep halen we u uit algemene 
verdoving en brengen we u naar de ont-
waakzaal. Daarna brengen we u terug naar 
de afdeling waar u tot het voorgeschre-
ven tijdstip op uw rug in bed moet blijven 
liggen. 

De verpleegkundige van de afdeling bege-
leidt u verder en beantwoordt mogelijke 
vragen. Nadat de interventionele radio-
loog is langsgeweest mag u diezelfde 
avond terug naar huis.

Het resultaat

De vertebroplastie dient voor stabilisatie 
van een wervelverzakking of breuk, waar-
door de pijn sneller onder controle is. U 
zal minder of zelfs geen pijnstillers meer 
nodig hebben. 

U kunt opnieuw vlotter bewegen en uw 
dagelijkse activiteiten hernemen. Doordat 
de pijnlijke wervel gestabiliseerd is, voor-
komen we verdere beschadiging.
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Risico's 

•  Overgevoelig reageren op jodium of 
gebruikte antibiotica.

•  Hartritmestoornissen of een bloed-
drukdaling bij het inbrengen van het 
botcement (tijdelijk).

•  Lekkage van cement buiten het wer-
vellichaam. 

•  Na de behandeling kan er pijn of koorts 
optreden.

•  Kans op infectie.

Contact

Hebt u nog vragen? Dan kunt u altijd 
terecht bij de arts of verpleegkundige 
op de afdeling.  

Hart- en vaatcentrum
Interventionele radiologie
T  09 224 64 95

Dienst spoedgevallen
Straat 32
T  09 224 55 50


