
Symptomatische 

sacrale Tarlov-cysten 

is een wereldwijd slecht 

gekende aandoening. 

Tot voor kort dachten 

artsen dat zo’n cysten een 

alledaagse bevinding zijn 

en dat ze zelden en alleen 

als ze heel groot zijn pijn 

of neurologische 

problemen veroorzaken. 

Niet zeldzaam 

5 % van de bevolking zou 

Tarlov-cysten hebben. 

¼ van de Tarlov-cysten 

zou symptomatisch zijn. 

86 % van de patiënten 

met symptomatische 

Tarlov-cysten zijn 

vrouwen. 

Een hoog percentage van 

de patiënten heeft een 

naast familielid met 

gelijkaardige klachten. 
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Tarlov-cysten  

en het 

overdruksyndroom 

Brochure voor familie en 

vrienden 
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Tarlov-cysten en het 

overdruksyndroom 
 

De Tarlov-cyste is een verbrede zenuwwortel en 

ontstaat door een verhoogde druk binnenin de 

zenuwwortel zelf. De grootste cysten bevinden zich 

meestal sacraal, ter hoogte van het heiligbeen. De 

kleinere cysten bevinden zich vaak in de rug en in 

de (lage) nek.  

Sommige patiënten hebben (nog) geen cysten, 

maar wortelschedeverbredingen. Of ze hebben 

kleine symptomatische Tarlov-cysten. Maar 

de grootte van de cyste is niet belangrijk: zelfs 

kleine cysten kunnen pijn en neurologische 

problemen veroorzaken. 

De meeste patiënten hebben ook een gestoorde 

cerebrospinale drukregeling waardoor de druk 

in het ruggenmergkanaal kan oplopen en 

ruggenmergvocht in de zenuwen wordt geperst. 

Deze verhoogde druk veroorzaakt over het 

hele ruggenmergkanaal pijnklachten die 

uitstralen naar het bekken, de benen, de 

voeten, de romp, de nek, de armen, het gelaat 

en de hals. 

 

 
 
 

 

 

Word steunend lid 

Voor een jaarlijkse bijdrage van € 20  

krijg je jaarlijks een aantal 

nieuwsbrieven. Zo houden we je op de 

hoogte van acties en 

wetenschappelijke studies. 

Met dit geld financieren we onderzoek 

en maken we onze aandoening meer 

kenbaar.  

 

De diagnose 
 

De diagnose gebeurt op basis van een anamnese, een 
prik-pintest, een NMR van het sacrum, een EMG van 
de onderste ledematen en de bekkenbodem en een 
spinal fluid tap. 

Het EMG en de spinal fluid tap zijn niet noodzakelijk 

om de diagnose te stellen, maar kunnen in geval van 

twijfel de diagnose bevestigen. 

Het stellen van de diagnose is belangrijk omdat zo 

erkend wort dat de pijn van de patiënt invaliderende 

pijn is ten gevolge van een lichamelijk aandoening en 

bijgevolg geen psychologische oorzaak heeft. 

De behandeling 
 

De behandeling in België bestaat uit: 
 medicatie tegen zenuwpijn (zoals Gabapentine 

(Neurontin) of Pregabaline (Lyrica), Cymbalta. 
Redomex of Deanxit.) Soms zijn morfine-afgeleide 
producten nodig. 

 manuele therapie en osteopathie 

In het buitenland zijn er (minder evidente)                   

behandelingsmogelijkheden zoals het leegzuigen van 

cysten en het afbinden van de cysten.  

Een operatie is echter maar in sommige zeldzame 

gevallen een oplossing. 

  
 

 

Steun ons 

Wetenschappelijk onderzoek naar andere 

behandelingsmogelijkheden is lopende. De vzw 

overdruksyndroom en Tarlov-cysten zamelt geld 

in om onderzoek te financieren. 

 

Stort je vrije bijdrage (met als mededeling 

‘gift’) op ons rekeningnummer: 
BE64 6528 5227 7852 

 
 

Of steun ons met online aankopen zonder zelf 
een cent extra te betalen via 

www.trooper.be/overdruksyndroom 

 
 

 
Heb je zelf een idee om onze vzw te steunen? 

Super! Mail dan naar 
steun@overdruksyndroom.be 

 
 
De meeste patiënten hebben een jarenlange 
zoektocht achter de rug en zijn opgelucht om een 
diagnose te hebben. Gezien de evolutie van de 
pijnklachten is het erg belangrijk om 
psychologische steun te krijgen van familie en 
vrienden: luister naar elkaar, neem samen tijd 
voor ontspanning, wees flexibel bij het plannen 
van uitstapjes of activiteiten, praat niet alleen 
over de dingen die niet meer gaan, maar ook 
over de dingen die wel nog lukken en zorg ervoor 
dat de patiënt zich niet isoleert. 

  

Contacteer ons 
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Overdruksyndroom en Tarlov-cysten 

www.overdruksyndroom.be 

info@overdruksyndroom.be 
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