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In december 2020 heeft een team van het Multidisciplinair Pijncentrum (MPC) 
een neurostimulator geplaatst bij een patiënt met een ‘complex regionaal 
pijnsyndroom’ in een been, na een onderbeenbreuk met orthopedisch herstel 
maar blijvende pijn. Het MPC is hiermee het eerste centrum in Limburg voor 

deze indicatie.

In december 2019 werd door de overheid 
een beperkte en tijdelijke goedkeuring 
verleend tot neurostimulatie bij patiënten 
met een ‘complex regionaal pijnsyn-
droom’ (CRPS) in de onderste ledematen. 
‘CRPS’ is de nieuwe naam voor wat men 
vroeger 'Südeck-atrofie' noemde. Een 
aantal centra kregen goedkeuring tot 
implantatie waaronder het MPC van  
ZOL. Na 5 jaar wenst men dit project  
te evalueren.  

Het ZOL heeft meer dan twintig jaar 
ervaring met ruggenmergstimulatie. 
Hierbij wordt door middel van een ge-
implanteerde elektrode een elektrische 
prikkel aan het ruggenmerg gegeven 
om de pijn te onderdrukken. De elektro-
de wordt in de epidurale ruimte van het 
ruggenmerg geïmplanteerd en verbon-
den aan een batterij die de elektrische 
prikkel afgeeft. Dit is een hoogwaardige 
behandeling die enkel mag toegepast 
worden binnen een multidisciplinaire 
setting. Alle andere mogelijke behande-
lingen dienen niet effectief te zijn. Vooraf 
wordt ook onderzocht of de patiënt 
psychologisch stabiel is.

Sinds 2018 werd de indicatie tot terug-
betaling van ruggenmergstimulatie 
teruggeschroefd tot enkel persisterende 
pijn na rug- of nekoperaties. Nochtans 
is er een ruime evidentie dat neurosti-
mulatie ook een gunstig effect heeft op 
verschillende andere pijnsyndromen 
waaronder het CRPS. 

CRPS is een pijnsyndroom dat voorkomt 
in de ledematen. Het kan ontstaan na 
een traumatisch letsel, al dan niet met 
zenuwbeschadiging. De precieze oorzaak 
van CRPS is onbekend. Het overheer-
sende symptoom is hevige pijn die zeer 
moeilijk te behandelen is, naast gevoe-
ligheid bij aanraking, veranderingen van 
de huid, beharing en nagelgroei, zwelling, 
spierzwakte en functionele beperking.  

Hier gaat het om een nieuw soort stimu-
latie. Bij de klassieke stimulatie wordt 
een elektrode geplaatst in de epidurale 
ruimte van het ruggenmerg. Bij deze 
nieuwere techniek wordt ter hoogte 
van het ‘dorsal root ganglion’ (DRG), 
het zenuwknoopje aan de basis van de 
spinale zenuw, een heel dunne elektro-
de geplaatst om op die manier de pijn 
te dempen. Deze methode geeft betere 
resultaten voor dit pijnsyndroom. Gezien 
zijn expertise kregen we assistentie van 
prof. dr. Van Buyten bij het uitvoeren van 
deze eerste toepassing.

Alvorens een mogelijke behandeling 
te starten, dient elk patiëntendossier te 
worden geëvalueerd door het Natio-
naal Adviesorgaan. Naast evaluatie van 
de pijn op zich wordt een uitgebreide 
psychologische testing uitgevoerd. 
Dit kan nu elektronisch via het natio-
naal platform waarbij de patiënt thuis 
verschillende vragenlijsten, pijnschalen, 
slaapkwaliteit en medicatiegebruik moet 
invullen. 

De behandeling dient onder perfect 
steriele omstandigheden te gebeuren. 
Daarom wordt deze in het operatiekwar-
tier uitgevoerd. Na de implantatie is er 
een proefperiode van drie weken met 
een uitwendige batterij om het effect 
op de pijn te evalueren. De patiënt moet 
opnieuw dagelijks zijn of haar pijn, slaap 
en activiteit via een app aan de overheid 
rapporteren. Na de drie testweken volgt 
een herbeoordeling door het Nationaal 
Adviesorgaan vooraleer de implantatie 
van een definitieve batterij mag plaats-
vinden. Deze batterij kan de patiënt voor 
verschillende jaren pijnverlichting geven 
en hopelijk een nieuw leven… 
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