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Nationaal Zorgpad Lage Rugpijn en 

Radiculaire Pijn: een noodzaak

• Richtlijn → prak�jk

• Uniformiteit

www.lagerugpijn.kce.be

www.lombalgie.kce.be

www.lowbackpain.kce.be



G. Hans – UZ Antwerpen

10 oktober 2018

Integratie van de verschillende 

zorgniveaus volgens de KCE richtlijnen 

voor een betere aanpak van lage 

rugpijn en radiculaire pijn:
standpunt algologie

(multidisciplinaire teams en pijncentra)



Algoloog (algologisch team)

• Actief lid van multidisciplinair behandelteam

• Zowel diagnostistische oppuntstelling als 

therapeutische interventie(s)

• Focus op:

– Nociceptieve evaluatie

– Coördinatie van multimodale behandeling

– Funtionele re-integratie + motivatie pt.



Nociceptieve evaluatie

• Nociceptief syndroom dient bepaald te worden

• Detectie van sensitizatie
– Perifeer

– Centraal (wind-up)

– Quid nociceptoren?

• Onderliggende pathofysiologie (patiënt-specifiek)

• Identificatie van oorzaak/oorsprong van pijnklachten

– In een breed psycho-socio-economisch perspectief

• Detectie van co-morbiditeiten die effect-bepalend (zullen) zijn

• Prognose van klinische effect (of niet!) van toekomstige behandelingen

– Mechanism-based en pathophysiology-based behandelingen voorstellen



Coördinatie multimodale aanpak

• Quasi nooit mono-therapeutische aanpak
– Geruststelling !

• Vanuit bio-psycho-sociaal perspectief

• Zeer diverse behandelingsmogelijkheden geënt op de 

individuele patiëntenkenmerken en nociceptief syndroom

– Farmacologisch

• Correcte indicatiestelling van analgetica

• Correcte opvolging (herevaluatie) van farmacologische behandelingen

– Invasief

– CBT

– Relaxatie

– …



Functionele re-integratie

• Evaluatie van co-morbiditeiten die van groot 

therapeutisch belang zijn in welslagen van elke

behandeling

• Motivationele aspecten aanwezig bij patiënt

• Welke copings-mechanismen aanwezig?

• ACM – begeleiding van patiënt in re-integratie proces



P. Van Wambeke – UZ Leuven – 10-10-2018

Integratie van de verschillende 

zorgniveaus volgens de KCE richtlijnen 

voor een betere aanpak van lage 

rugpijn en radiculaire pijn:
standpunt Fysische Geneeskunde en 

Revalidatie (FGR)



FGR arts

• Teamspeler

• Clinicus (evaluatie)

• Focus op functionaliteit en participatie



Teamspeler 

• KCE richtlijnen en zorgpaden lage rugpijn en 

radiculaire pijn zijn dienst, discipline en echelon 

overschrijdend, zowel bij het opstellen als wat 

betreft de toepasbaarheid:

– Uniek

– Toonvoorbeeld



Clinicus (evaluatie)

• Lage rugpijn en radiculaire pijn is in de meeste 

gevallen niet ernstig:

– Spontaan gunstig verloop stimuleren (taak 1ste lijn)

– >6w: preventie chroniciteit � revalidatie (taak FGR-arts)

• Bij elk contact blijft een goede evaluatie aangewezen 

ondermeer ter uitsluiting van ernstige onderliggende 

pathologie � rode vlaggen:

– Waarde enkelvoudige vlag is omstreden

– Belang tot clustering

– Screening via anamnese en K.O. niet via vragenlijst



Functionaliteit en participatie (revalidatie)

• Risico op chroniciteit

• Revalidatiepotentieel:

– Bepalen van de therapeutische opties die nog niet 

werden geprobeerd, of die nog niet adequaat 

werden gebruikt
• Actuele functionele status

• Noden/behoeften

• Wat reeds gevolgd en was dit adequaat

• Wat is nog mogelijk

• Expertise FGR-arts



Revalidatiepotentieel   
Risico chroniciteit

Dominante oranje 
vlaggen

Revalidatie on-holdAdvies psychiater

Revalidatiepotentieel 
en laag risico

Individuele 
kinesitherapie

Revalidatiepotentieel 
en matig risico

Individuele 
kinesitherapie

Aanbieden evaluatie 
psycholoog

Revalidatiepotentieel 
en hoog risico

Multidisciplinaire 
revalidatie

Geen 
revalidatiepotentieel 

en laag risico                
of bij twijfel

Multidisciplinaire 
“spine” raadpleging

Geen 
revalidatiepotentieel 

en hoog risico

Multidisciplinair 
pijncentrum



Lombalgies en MG

• OBJECTIFS 

• Eviter la surmédicalisation 

• Incluant l’imagerie

• Le plus fréquent: spontanément résolutif

• Traquer le risque de passage à la chronicité

• Prévenir (chronicité, radiculalgie)



Un outil interactif utilisable en 
consultation

• http://www.lombalgie.kce.be
1. Se situer dans l’itinéraire

a. Ligne du temps (depuis quand…)

b. Lombalgie et/ou radiculalgie ?

c. Première ligne !

–2.  Suivre les étapes proposées
• )



SSM-J

Lombalgie aigue, bilan



SSM-J

Radiculalgie aigue, bilan



Rôles des médecins de famille

• Exclure les urgences

• Savoir quand référer

• Prévenir- répérer (les « flags »)

• Expliquer (itinéraire de soins multidisciplinaire)

• Gestionnaire du DMG = référent pour tous

• Prise en charge et suivi

• Le tout dans un cadre EBM et en principe 

connu de tous les prestataires (on y travaille..)
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