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Spondylodese voor lumbale kanaalste-
nose: is het echt nodig?
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Samenvatting: Het meest voorkomende ziektebeeld 
dat de neurochirurg behandelt, is intermitterende neuro-
gene claudicatio als gevolg van een lumbale kanaalstenose. 
Patiënten hebben een beperkte loopafstand en uitstra-
lende pijn in de benen, al dan niet met rugpijn, veroor-
zaakt door progressieve facet- en flavumhypertrofie.1 
Studies hebben inmiddels onomstreden aangetoond dat 
een operatieve (benige) decompressie een beter klinisch 
resultaat oplevert dan een conservatieve behandeling.2,3

Het aantal spondylodese (‘fusie’)-operaties bij dit ziek-
tebeeld is in de afgelopen decennia fors toegenomen; in 
de Verenigde Staten (VS) wordt bij 50% van de decom-
pressies additioneel een spondylodese uitgevoerd.4 In de 
VS lijkt daarnaast een olisthesis (sagittale verplaatsing 
van de wervel ten opzichte van de omliggende wervels) 
een absolute indicatie voor spondylodese te zijn (96% 
van deze patiënten ondergaat een spondylodese).5

De auteurs onderzochten in een gerandomiseerde mul-
ticenterstudie of het toevoegen van een spondy lodese 
superieur is aan een decompressie zonder  spondylodese. 
Zij includeerden patiënten met intermitterende neuro-
gene claudicatioklachten en een met MRI bewezen 
lumbale kanaalstenose. Patiënten werden gerandomi-
seerd tussen behandeling met alleen decompressie en 
decompressie met spondylodese met stratificatie naar 
de aan- of afwezigheid van een olisthesis. Patiënten 
werden 2 jaar lang vervolgd met vragenlijsten, looptes-
ten en een uitgebreid neurologisch onderzoek.
Twee jaar na randomisatie werd bij 213 geïncludeerde 
patiënten geen verschil gevonden in de klinische uitkom-
sten tussen de decompressiegroep en de spondylodese-
groep. Het percentage patiënten dat een heroperatie nodig 
had (voor persisterende klachten) was vergelijkbaar hoog 
in beide groepen (21% in de decompressiegroep en 22% 
in de spondylodesegroep). Ook in geval van een olisthesis 
werd er geen klinisch verschil gevonden tussen de patiën-
ten in de decompressiegroep en de spondylodesegroep. De 
kosten in de spondylodesegroep waren significant hoger.

Commentaar: De juiste indicatie en verwachtingen 
van de behandeling van een lumbale kanaalstenose blijken 
hedentendage nog altijd lastig: onafhankelijk van het type 
chirurgische ingreep is slechts 64% van de patiënten tevre-
den na behandeling.6 In 2013 bleek uit de Felix-studie dat 
indirecte decompressie met een implantaat niet leidt tot de 
verwachte verbetering en zelfs aanleiding gaf tot zeer veel 
heroperaties (meer dan 30%) ten opzichte van benige 
decompressie.7 In 2015 toonde de NORspine-studie aan 
dat er geen verschil is in klinische uitkomst tussen een ope-
ratie met minimaal invasieve decompressie-techniek (de 
interarcuaire kanaalverwijding) of een traditionelere, meer 
uitgebreide decompressie (laminectomie).8 Na de studie 
van Försth et al. weten wij nu dat een additionele spondy-
lodese ook niet leidt tot een hoger succespercentage. 
Wat deze studie in ieder geval aantoont is dat het uitvoe-
ren van een spondylodese ‘voor de zekerheid’ ter voorko-
ming van veronderstelde instabiliteit (ook bij olisthesis 
graad 1 en 2) niet geïndiceerd is. Een spondylodese lijkt 
steeds meer alleen geïndiceerd te zijn bij een olisthesis 
waarbij de radix/radices lateraal gecompromitteerd wor-
den in het neuroforamen of bij oncologische trauma- en 
revisiechirurgie. Up-to-date literatuur met hoge bewijs-
last laat nu zien dat voor de juiste indicatie een lumbale 
kanaalstenose te behandelen is met een relatief kleine 
ingreep (interarcuaire kanaalverwijding), met als bijko-
mende voordelen (1) een kortere operatieduur dan bij 
een spondylodese, (2) technisch eenvoudiger in het geval 
van een eventuele heroperatie dan bij status na laminec-
tomie, en (3) lagere kosten dan bij spondylodese.
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