
 

Na rugchirurgie 
blijven roken kan 

problemen 

Resultaten na een rugoperatie zijn beduidend 
slechter als patiënten blijven roken na de 

ingreep:

✓ Tot 30% minder kans op succesvolle 
fusie (pseudoartrose)

✓ Meer pijnklachten

✓ Vertraagde revalidatie

✓ Opvallend slechter eindresultaat met 
blijvende functionele beperkingen

Stop voor de operatie

De beste resultaten worden gehaald 
bij patiënten die vroeg genoeg voor 

de ingreep stoppen met roken

✓ Hoe meer je rookt voor de 
ingreep, hoe minder kans  
dat je definitief stopt na de 
ingreep. 

✓ Tot net voor de ingreep 
blijven roken zorgt heel vaak 
voor herval na de ingreep. 

✓ Stop minstens 1 maand voor 
de ingreep. 

Roken en 
rugchirurgie
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Ook na succesvolle 
fusie doen niet-rokers 

Het volstaat niet enkele maanden te 
stoppen met roken. De lange termijn 
resultaten van mensen die definitief 
stoppen met roken zijn significant 

beter. 

Roken veroorzaakt snellere 
degeneratie van 

tussenwervelschijven. Na de operatie 
zijn er dus grotere risico’s op 

degeneratieve afwijkingen op de 
andere niveau’s. Rokers hebben met 

andere woorden sneller nieuwe 
problemen na de ingreep. In 

sommige gevallen kan dit een nieuwe 
operatie betekenen.  

Nicotine heeft negatief effect op botgroei
De eerste maanden na een rugoperatie zijn vaak cruciaal. Het ingebrachte osteosynthesemateriaal en de 
botgreffes moeten een fusie van de wervels mogelijk maken. Essentieel in het proces van botgroei is de 
aanmaak van nieuwe bloedvaten en voldoende bloedvoorziening om zuurstof en voedingsstoffen te 
voorzien. Nicotine heeft een zeer nefaste invloed op dat proces. Botgroei wordt zodanig bemoeilijkt dat 
het de kans op slagen van de ingreep met 30% vermindert.  

Niet-rokers kunnen ook sneller hun 
dagdagelijkse activiteiten hervatten. In 
sommige gevallen is aangepast werk nodig. 
Een grote studie in 2000 door Glassman et al 
toont dat gemiddeld na enkele weken 
revalidatie : 

- 71% van de niet-rokers activiteiten 
kon hervatten 

- 51%  van zij die verder rookten. 

- 68% van zij die langer dan 1 maand 
na de ingreep stoppen

- 77% voor zij die langer dan 6 
maanden stoppen.  

Diezelfde studie toont dat niet-rokers 
significant meer tevreden zijn van de ingreep. 
Hoe meer sigaretten iemand rookt op een 
dag, hoe minder tevreden hij is van de 
resultaten van de chirurgie. 


