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MULTIDISCIPLINAIRE 
RAADPLEGING VOOR PERIFERE 
ZENUWLETSELS
De kliniek perifere zenuwletsels is een multidisciplinaire raadpleging 
voor perifere zenuwpathologie met de diensten Neurochirurgie, 
Fysische Geneeskunde, Neurologie, Medische Beeldvorming, 
Orthopedie en Plastische Heelkunde. Vaak gaat het om verwezen 
patiënten met een complex zenuwletsel. 

Het complex zenuwletsel is vaak ontstaan na een ongeval of een trau-
ma met complexe fracturen, zaagwondes of grote snijwonden. Maar 
ook door tumoren of andere complexe aandoeningen met ernstig 
functieverlies in het bovenste of onderste lidmaat.

Hoe slagen jullie erin om de functies te herstellen?
Dr. Frank Weyns, neurochirurg: “We onderzoeken of er een 
primaire oplossing is of dat er een alternatief bestaat. Radiologie 
en EMG helpen ons met het onderzoek om uit te maken hoe we dit 
best aanpakken. Elektrofysiologie is hierbij ook heel belangrijk. De 
onderzoeken leiden ons naar de beste optie: opereren of niet? En 
wat opereren: de pezen of de zenuwen?” 

Wat zijn de resultaten van jullie raadpleging?
“We hebben toch al heel wat patiënten concreet kunnen helpen. 
Zo kunnen we bijvoorbeeld bij verlammingen bepaalde pezen 
verleggen waardoor de functie (groten)deels hersteld wordt.”

“Maar we kunnen weliswaar niet iedereen helpen en hebben jammer 
genoeg niet voor elke patiënt een oplossing. Soms moeten we pati-
enten met een pijnprobleem, ook naar de pijnkliniek sturen.” 

Wanneer komen jullie samen?
“Ziekenhuizen van over het hele land verwijzen patiënten naar 
ons omdat ze weten dat wij met complexe perifere zenuwletsels 

bezig zijn. De multidisciplinaire vergadering komt samen wanneer 
er zich één of enkele patiënten aandienen. Dit gebeurt op het 
neuroplatform in de G-blok.”

“Op jaarbasis gaat het om 10 tot 15 patiënten. Dat is niet veel 
maar meestal gaat het wel om heel complexe problemen.”

Volgende artsen maken deel uit van de multidisciplinaire 
raadpleging: 

Dr. Weyns, dr. Daenekindt: neurochirurgie
Dr. Gysen: fysische geneeskunde
Dr. Ernon: neurologie 
Dr. Vandevenne: medische beeldvorming
Dr. Duerinckx: orthopedie 
Dr. Van den Hof: plastische heelkunde
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