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Evolutie 

• 2006: KCE-rapport ‘Chronische lage Rugpijn’ 
 

• 2008: start SPINE UNIT ZOL 
• 2013: - verhuis Lanaken met opstarten 
               Multidisciplinaire Pijnrevalidatie 
     - FOD-conventie Chronische Pijn 
 
• 2015: Transmuraal Limburgs Pijnprotocol 



www. kce.fgov.be 

 

 

2006 



Behandeling van lage rugpijn in België 
Belangrijke elementen 2004 

• Frequent gebruik van medische beeldvorming 
– ~ 700 000 medische beeldvorming  
 – kost € 29.6 miljoen1 

 

– Pt met LBP krijgt gemiddeld 7 medische 
beeldvormingen binnen max. 1 jaar na de eerste 
RX van de lumbale wervelkolom 2 

 

1 RIZIV Nomenclatuur d-base 
2 Studie Soc. Mut. 
 



Behandeling van lage rugpijn in België 
Belangrijke elementen 2004 

 
• Frequent gebruik van rugchirurgie ...  

 

– 22 940 hospitalisaties voor chirurgie  
  (5 394 voor fusie)1 

 

• ... En Failed Back Surgery Syndrome  
– 392 neurostimulatoren en 1 120 elektroden 2 

 

  

 

 1 MKG d-base 

 2 RIZIV Nomenclatuur d-base 
 



Aanbevelingen 
 

• Nood aan de implementatie van nationale richtlijn 
omtrent diagnose en behandeling van niet-
specifieke chronische lage rugpijn. 
 

• Nood aan multidisciplinaire aanpak van lage 
rugpijn: SPINE UNIT 

 

 
 

 
 

 
 

 



Aanbevelingen 

• Nood aan meer systematische gegevensverzameling 
omtrent diagnose en behandeling van lage rugpijn en 
de impact van de aandoening op de werksituatie. 
 

• Herdefiniëren van de rol en verantwoordelijkheden 
van arbeidsgeneesheren/diensten en 
verzekeringsartsen bij de preventie van chroniciteit.  

 
 
 

 
 

 



2008: SPINE UNIT ZOL 
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SPINE UNIT ZOL 

 
• 2008: Multidisciplinaire consultaties  
    NCH – Revalidatie – MPC 
 
• 2012: “MOC” Spine:  
    NCH – Revalidatie – MBV – MPC 



2013: FOD-CONVENTIE 



 
Limburg  

 
 

2 Multidisciplinaire behandelcentra (MCCP) 
• Ziekenhuis Oost-Limburg - Genk 
• Jessaziekenhuis - Hasselt 
 
7 Multidisciplinaire algologische teams (MAT) 
• Ziekenhuis Oost-Limburg - Genk 
• Jessaziekenhuis - Hasselt 
• AZ Vesalius - Tongeren 
• Mariaziekenhuis Noord-Limburg - Overpelt 
• St-Franciscusziekenhuis – Tongeren 
• Ziekenhuis Maas en Kempen – Maaseik 
• Regionaal Ziekenhuis St-Trudo – Sint-Truiden 
 
Limburgs Huisartsen Platform (LHP) 
•  koepel 13 Limburgse Huisartsenkringen 

 



2015: LIMBURGS PIJNPROTOCOL 

Kwalitatieve zorg voor de chronische 
pijnpatiënten in de provincie: 
 
•  patiëntenflow beter stroomlijnen, met aandacht 

 voor biopsychosociaal model in 1e-, 2e- en 3elijn 
•  vermijden medical shopping 
•  Evidence Based toepassen van pijnbehandeling: 

 farmacologisch, multidisciplinair, pijnrevalidatie, interventioneel 
•  aandacht voor analgeticamisbruik 

 
•  uitbouwen multidisciplinair pijnrevalidatieprogramma. 

 
 

 

 



2015: LIMBURGS PIJNPROTOCOL 

De huisarts 
• geen verwijsbrief = geen consult  
• correcte, volledige verwijsbrief 
• steeds verwittigen van multidisciplinair overleg  
 
• medicatievoorschrift via de huisarts 
  analgeticamisbruik voorkomen 
• arbeidsongeschiktheid via de huisarts  
  indien nodig overleg met arbeids- of  
     verzekeringsarts 
 

 

 
 



Hoe optimaliseren samenwerking 
eerstelijn - pijncentra 

• verwijsbrief 
• basis ‘Farmacologische leidraad’ voor de eerstelijn 
• postinterventionele pijnbehandelingen – richtlijnen 

voor de eerstelijn 
• advies kinesitherapie  voor chronische pijn in de 

eerstelijn 
 
Toekomst: gemeenschappelijke website   
       “Transmuraal Limburgs Pijnprotocol” 
 



SPINE UNIT 2.0 
 

Historiek en huidige werking ‘Spine Unit ZOL’  
Limburgs Pijnprotocol: Limburg United ? 

Jan Van Zundert, Anesthesiologie/MPC  
  

Beleidsvisie over de nieuwe officiële structuur van de 'Spine Units’ 
Rob van den Oever – directeur Gezondheidsbeleid CM 

Discussie 
   

Management van lumbo-ischialgie op de dienst Spoedgevallen 
Pascal Vanelderen, Anesthesiologie/Urgentiegeneeskunde/MPC  

 
EBM-behandeling lumbo-ischialgie over de lijnen heen   

Dieter Peuskens, Neurochirurgie  
  

Pijnrevalidatie, iedereen aan zet! 
Ann Van Goethem, Revalidatie  

   
Discussie 

 
Moderatoren: 

Martine Puylaert, Anesthesiologie/MPC &  Frank Weyns, Neurochirurgie  
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