
Risico op metastasen (uitzaaiingen) in de wervelkolom. Informatie voor 

patiënten en hun huisartsen. 

Patiënteninformatie over spinale metastasen met onder andere alarmsymptomen en de locale 

contactdata 

 

Wanneer moet u of uw huisarts contact met de behandelend specialist opnemen? 

U ontvangt deze informatie omdat uw type kanker secundaire tumoren (metastasen) in de botten zou 

kunnen veroorzaken. Het kan ook zo zijn dat er botmetastasen zijn gevonden. U heeft mogelijk 

behandeling gehad of wordt op dit moment behandeld. 
 
Metastasen komen ook voor in de botten in de wervelkolom, dat wil zeggen de vertebrae (wervels). 
Deze spinale metastasen leiden soms tot beenverlamming. Dit wordt ook wel ruggenmergletsel 
genoemd. Dit type verlamming komt voor bij ongeveer 3% van de patiënten met pijnlijke spinale 
metastasen. 
 
Snelle actie in het geval van bepaalde symptomen kan soms ruggenmergletsel voorkomen. Het is van 
groot belang om de volgende stappen te volgen: 
 

1) Neem contact op met uw behandelend arts tijdens werktijden op werkdagen als uw nieuwe en/of 

verergerende ernstige rug- of nekpijn ervaart. 

 
2) Neem zo snel mogelijk contact op met uw behandelend arts als u plotseling het volgende ervaart:  

• Verminderde kracht in uw benen (en soms daarbij ook in de armen) 
• Moeite met het onder controle houden van uw benen (en daarbij soms ook uw armen) 
• Erg wankel lopen 
• Doof gevoel of tintelingen die naar beneden uitstralen vanaf uw borst, buik, liezen en/of benen 
• Onvermogen tot lopen en/of staan of als u plots door uw benen zakt 

 

Contactgegevens tijdens werktijden op werkdagen: 

Naam:  ............................. 

Telefoonnummer:  ............................. 
 
Contactgegevens voor de avonden, nachten en in het weekend: 

Naam:  ............................. 

Telefoonnummer:  ............................. 

 

3) Schematische tekening van de wervelkolom. 

Deze bijlage bevat ook een schematische tekening van de wervelkolom. Laat uw behandelend specialist 

hierop aangeven waar uw spinale metastasen zitten, indien u deze heeft. Laat deze schematische 

tekening aan andere zorgverleners zien. 
 

Aanvullende informatie 

Gelukkig wordt niet alle rug- of nekpijn veroorzaakt door spinale metastasen. Echter, rug- of nekpijn is 

wel het eerste symptoom indien de kanker naar de vertebrae is uitgebreid. Het gaat dan meestal om 

nieuwe of verergerende ernstige rug- of nekpijn. Pijn door metastasen in de wervelkolom kan in het 



begin matig zijn, maar verergert over de weken. De pijn kan soms aanvoelen als een beklemmend gevoel 

in de borst of buik. De pijn kan ook uitstralen van de rug naar de billen of benen en van de nek naar de 

armen. De rugpijn wordt vaak erger bij liggen. 

 

Deze symptomen kunnen ook andere oorzaken hebben dan spinale metastasen. Het is echter wel 

belangrijk om contact met uw behandelend specialist op te nemen als u deze symptomen ervaart. Hij of 

zij kan dan beslissen of aanvullend onderzoek nodig is. Hoe sneller spinale metastasen gedetecteerd en 

behandeld worden, hoe kleiner het risico op (permanente) verlamming.  

 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1. Schematisch overzicht van de wervelkolom. Laat uw behandelend 
specialist de locatie van spinale metastasen hierin aangeven.  


