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Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag: 8.30 t/m 19.00 uur

Zaterdag: 9.30 t/m 12.30 uur
Behandelingen op afspraak

 
Spoed buiten openingstijden 013- 54 00 215

 
Navigatie: stel Ordelven 5, Berkel-Enschot in !

Let op: neem op de N65/A65 afslag 3 Ring Noord-Tilburg
Noord

Lage rug pijn bij uw hond
DLSS/ CES

Drs JTM Bertens, Jessica Orthopedisch Chirurg van
Gezelschapsdieren; UGent 2003. Internship Large Animal
Internal Medicine, UGent. PAO Thoraxchirurgie, NL. AO
Vet Advanced Edinburgh, UK. Arthroscopy, Swindon, UK.
AOVet Patellar Luxation Treatment, Cremona, IT. Spinal
Surgery, Studley, UK. GP Certificate in Small Animal
Surgery, accredited by ESVPS, AOVet Canine Sports
Medicine, Dubrovnik, CR

Drs. WSJ Rasenberg, Wilco Orthopedisch Chirurg van
Gezelschapsdieren; RU Utrecht 1986, Internship Small
Animal Orthopedics MSU,USA. AOVet basic, advanced,
and specialist osteosynthesis Davos, CH. TPLO advanced,
München, DE. Total Elbow prosthesis, München, DE.
Artrhoscopy RU Gent, BE. Penn Hip Accreditation RU
Gent, BE. Advanced Thoracic Surgery, Dr. T Fossum Gent,
BE. Kyon Total Hip Prosthesis, Munchen, DE & Zurich, CH.
Wervelkolomchirurgie, Giessen, DE. Orthopedic
Ultrasound, Copenhagen, DK. CT-usergroup, Gent, BE.
CBLO, Barcelona, ES. Lid van European Society of
Veterinary Orthopedics and Traumatology, AO VET.



Klachten bij lage rugpijn
 
 

• Trager gaan zitten, staan en liggen
• Moeilijk of niet meer kunnen springen
• In een later stadium spierzwakte in de achterpoten,

slappe staart, incontinentie van urine en ontlasting,
verlamming van de achterhand

• In het geval dat de uittredende zenuw naar een van de
achterpoten wordt samengedrukt kan kreupelheid van
een achterpoot de meest opvallende klacht zijn

 

 
 

Lage rug pijn door DLSS
 
 

• Degeneratieve Lumbo Sacrale Stenose
• Probleem ter hoogte van overgang van laatste

lendenwervel naar heiligbeen
• Door instabilteit van wervels veroorzaakt
• Slijtage van de tussenwervelschijf en wervelgewrichten
• Uitpuiling van de tussenwervelschijf en botafzetting

welke toenemende druk geeft op de aanwezige zenuwen
die door de tussenwervelgaten naar het achterlijf lopen

• Andere oorzaken van lage rugpijn zijn ontstekingen,
tumoren, wervelbreuken, misvormingen van wervels,
OCD van de eindplaat van heiligbeen of laatste
lendewervel.

Diagnose
Tijdens het eerste consult luisteren wij naar de
ziektegeschiedenis en onderzoeken wij uw dier. Daarna
bespreken wij met u onze eerste bevindingen. In veel
gevallen zal er een CT- scan nodig zijn die meestal direct
gemaakt kan worden. Hierna zullen wij met u de diagnose
en behandeling bespreken met voor- en nadelen,
vooruitzichten en te verwachten kosten. 
De vooruitzichten op langdurig herstel na een
chirurgische behandeling zijn over het algemeen gunstig!

Behandeling  
Bij de operatie worden de uitpuiling van de tussen-
wervelschijf en de botnieuwvorming die de zenuwen
samendrukken verwijderd. In het geval dat het heiligbeen
ver weg zakt bij het strekken van de rug kunnen
zogenaamde stopschroeven  met een bottransplantaat
worden geplaatst in het heiligbeen. Deze schroeven
zorgen er voor dat het heiligbeen niet zover kan
wegzakken dat de tussenwervelgaten vernauwd raken.

Voorbereidingen op de operatie
 
 

• Minimaal 4 uur voor de afspraak geen eten
• Tot 2 uur voor de afspraak schoon drinkwater
• Uw huisdier is schoon, goed uitgelaten en vrij van

parasieten
• Andere ziektes, afwijkingen, allergieën, medicijnen,

speciale voorzorgen? Meld dit al bij het maken van de
afspraak zodat dit al kan worden vastgelegd in het
patiëntendossier.

 

 

 
Na de operatie
Over het algemeen betreft het een dagbehandeling en kan
uw huisdier op het einde van de middag weer naar
huis. Omdat uw huisdier niet bij de wond kan hoeft er ook
geen vervelende kraag gedragen te worden.
 
Bij het ontslag van uw huisdier wordt u door ons goed
geïnformeerd en ontvangt u een behandelverslag met
advies over nazorg en revalidatie. Ook de verwijzend
dierenarts ontvangt een behandelverslag.
 
 


