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• Opleiding : pathologische ontleedkunde 

 

 

• Actuele functie : coördinator activiteitencentrum (AC) biobanking 
– UZLeuven 

 

 

• Riziv : vertegenwoordiger universiteiten in TGR en CTIIMH  

 



Terugbetalingsmodaliteiten 

SSBe  

 
• Prof. Dr. Michael Bruneau 

• Prof. Dr. Bart Depreitere 

• Dr. Davy Hoste 

• Prof. Dr. Everard Munting 

• Prof. Dr. Benoit Pirotte 

• Dr. Johan Van Lerbeirghe 

• Dr. Patrick Van Schaeybroeck 

• Dr. Dominique Verhulst 

 

Riziv  

 

 
• Dr. Patrick Galloo 

• Dr. Rob Van Den Oever 

• Prof. Dr. Nadine Ectors  



SSBe 

De Spine Society of Belgium is een professionele 

wetenschappelijke vereniging voor geneesheer-specialisten 

actief in de behandeling van wervelkolompathologie. 

Zij is gegroeid uit wetenschappelijke verenigingen van : 

• orthopedisch chirurgen, 

• neurochirurgen, 

• en fysisch geneesheren 

en telt deze specialisten onder haar leden, maar staat ook open 

voor andere specialismen. 

Als overkoepelende organisatie is zij de grootste, en bijgevolg 

meest representatieve professionele vereniging. 
http://www.spinesociety.be  

http://www.spinesociety.be/
http://www.spinesociety.be/


Terugbetalingsmodaliteiten 

• De nomenclatuur van Afdeling 5 – Heelkunde Orthopedie - 

Artikel 14 (k) werd recent herschreven met uitzondering van 

de “rugchirurgie” mede wegens de overlap in gebruik door 

enerzijds orthopedie en anderzijds neurochirurgie.  

 

• In het kader van de besparingen heeft Minister M. De Block 

met een brief van 16 februari 2015 aan de Technisch 

geneeskundige raad (TGR) gevraagd om in overleg met de 

Commissie voor Tegemoetkoming van Implantaten en 

Invasieve Medische Hulpmiddelen (CTIIMH) structurele 

maatregelen uit te werken die onder meer het volume aan 

wervelkolomchirurgie beheersbaar maken. 

 



Terugbetalingsmodaliteiten 

Het voornaamste opzet van het “spine” initiatief in zijn geheel is om 

de kwaliteit van zorg voor patiënten met rugproblemen te 

verbeteren d.m.v. verschillende initiatieven : 

 

– Het definiëren van kwalitatief hoogstaande spine – units 

– Implementatie van guidelines 

– Invoering van “dedicated” multidisciplinaire en 

monodisciplinaire consulten  

– Rapportering + registratie in een centrale database 

– Herschrijven van de bestaande nomenclatuur die outdated is 

 



Terugbetalingsmodaliteiten 

• De „spine unit‟ moet minstens beschikken over medici en 

paramedici van de volgende specialismen, die zijn verbonden 

met de „spine unit‟ en die voldoen aan de volgende 

voorwaarden : 

– geneesheer-specialist in de orthopedische heelkunde of in 

de neurochirurgie 

– geneesheer-specialist in de fysische geneeskunde 

– pijnspecialist of een geneesheer-specialist in de 

anesthesiologie 

– kinesitherapeut  

– klinisch psycholoog 
Multidisciplinair 



Terugbetalingsmodaliteiten 

• De „spine unit‟ dient over een diagnostisch en therapeutisch 

multidisciplinair ‘spinaal handboek’ te beschikken, waarin 

minimaal de procedures van triage (op spoedgevallen en 

raadpleging), interne verwijzing, initiële aanpak, verdere 

diagnostiek (inclusief richtlijnen voor gebruik van medische 

beeldvorming), behandeling (inclusief indicaties voor 

revalidatie, reëducatie, chirurgie en interventionele 

pijnbehandeling) en opvolging van de patiënten en de 

communicatie aan de verwijzende geneesheren beschreven 

zijn. 

Uniformiteit 
 

 



Terugbetalingsmodaliteiten 

Spine unit :  

• Dit zal gebeuren via opname in de nomenclatuur van 

specifieke organisatorische en functionele spine unit-criteria 

als een toepassingsregel waaraan moet zijn voldaan om de 

ingrepen uit de rugchirurgienomenclatuur uit te voeren en  

vergoed te krijgen.  

• De methode van het inschrijven van uitvoeringsvoorwaarden 

in de nomenclatuur kan vergeleken worden met wat eerder 

voor de opvang van CVA-patiënten in het ziekenhuis voorzien 

is geweest en gevolgd is door het uitwerken van 

erkenningscriteria voor stroke units door de FOD 

Volksgezondheid. 



Terugbetalingsmodaliteiten 

• Op regelmatige basis moet een multidisciplinaire spinale 

consultatie (MDC) op een gestructureerde wijze plaatsvinden, 

waar complexere spinale pathologieën in een 

multidisciplinaire context worden gezien en besproken. De 

SSBe formuleert een niet-exhaustieve richtlijn betreffende 

specifieke indicaties waarbij een multidisciplinaire spinale 

consultatie expliciet aanbevolen wordt. 

Multidisciplinair + uniformiteit 



Terugbetalingsmodaliteiten 

MDC – indicaties 1/3 

 

• chronische niet-specifieke nekpijn waarbij een chirurgische 

behandeling overwogen wordt 

• chronische niet-specifieke rugpijn waarbij een chirurgische 

behandeling overwogen wordt 

• patiënten waarbij omwille van degeneratieve pathologie een 

lumbale fusie op meer dan 3 niveaus overwogen wordt 

• patiënten waarbij omwille van degeneratieve pathologie een 

tweede redo ingreep op index niveau overwogen wordt 

  

 



Terugbetalingsmodaliteiten 

MDC – indicaties 2/3  

• chronische niet-specifieke rugpijn waarbij na 6 maanden 

accurate conservatieve en revalidatietherapie onvoldoende 

effect bekomen wordt 

• radiculopathie die op invaliderende wijze langer dan 6 

maanden blijft bestaan ondanks niet chirurgische therapie 

• chronische nekpijn/rugpijn met of zonder brachialgie/ischialgie 

voorafgaand aan een vierde therapeutische interventionele 

pijnbehandeling binnen de 12 maanden 

• „gele vlaggen‟, i.e. indicatoren die wijzen op een verhoogd 

risico op een ongunstige prognose waarbij een chirurgische 

behandeling overwogen wordt 

 



Terugbetalingsmodaliteiten 

MDC – indicaties 3/3 - Discussies WG 23/02/2016 

 

• chronische pijnklachten waarbij neuromodulatie overwogen 

wordt 

U
n
d
e
r 

c
o
n
s
tr

u
c
ti
o
n

 



Terugbetalinsmodaliteiten 

SSBe  

 
• Prof. Dr. Michael Bruneau 

• Prof. Dr. Bart Depreitere 

• Dr. Davy Hoste 

• Prof. Dr. Everard Munting 

• Prof. Dr. Benoit Pirotte 

• Dr. Johan Van Lerbeirghe 

• Dr. Patrick Van Schaeybroeck 

• Dr. Dominique Verhulst 

 

Riziv  

 
• Dr. Patrick Galloo 

• Dr. Rob Van Den Oever 

• Prof. Dr. Nadine Ectors  

Algologen 
 

• Prof. Dr. Guy Hans  

• Prof. Dr. Jan Van Zundert   
Neuromodulatie 



Terugbetalingsmodaliteiten 

• Op regelmatige basis moet een multidisciplinaire spinale 

consultatie op een gestructureerde wijze plaatsvinden, waar 

complexere spinale pathologieën in een multidisciplinaire 

context worden gezien en besproken. De SSBe formuleert 

een niet-exhaustieve richtlijn betreffende specifieke indicaties 

waarbij een multidisciplinaire spinale consultatie expliciet 

aanbevolen wordt. 

• Het multidisciplinair consult heeft plaats gemiddeld een maal 

per maand op een vast moment en wordt door een erkende 

“spine-unit” georganiseerd. Indien nodig kan het ad-hoc 

tussentijds georganiseerd worden.  

 



Terugbetalingsmodaliteiten 

 

Aanvraag MDC :  

 

• Een multidisciplinair spine consult wordt schriftelijk 

aangevraagd door de behandelende erkende huisarts of 

behandelende geneesheer-specialist of de adviserend 

geneesheer. 

 



Terugbetalingsmodaliteiten 

Verslag – inhoud :  

 

• Het bevat een initiële probleemstelling, een overzicht van de 

medische gegevens die voorhanden zijn en een uitwerking 

van de diagnose met uitspraak over de prognose. Het bevat 

verder een concreet behandelingsplan, inclusief eventuele 

alternatieven, op korte en langere termijn met motivatie, 

rekening houdend met medische maar ook psychische en 

sociale argumenten. Daarnaast bevat het verslag ook een 

voorstel voor opvolging en een voorstel met betrekking tot 

werkgeschiktheid of –ongeschiktheid. 

 



Terugbetalingsmodaliteiten 

Verslag MDC :  

 

• Ieder MDC geeft aanleiding tot een schriftelijk verslag, 

opgesteld door een aanwezige geneesheer-specialist in de 

orthopedische heelkunde, neurochirurgie of fysische 

geneeskunde, onder verantwoordelijkheid van de 

geneesheer-coördinator. Het verslag vermeldt de namen van 

de deelnemende geneesheren en van de aanvragende 

geneesheer. 

 

 



Terugbetalingsmodaliteiten 

Verslag MDC :  

 

• Het verslag wordt overgemaakt aan alle geneesheren die aan 

het consult hebben deelgenomen, aan de aanvragende 

geneesheer, aan de huisarts van de patiënt en aan de 

adviserend-geneesheer van de Verzekeringsinstelling 

evenals aan de patiënt. Het verslag opgeslagen in het CMD.  

 

 



Terugbetalingsmodaliteiten 

MONODISCIPLINAIR INTAKE SPINE CONSULT 

 

• OPZET : 

 

• Om een beter zich te hebben op de volumes zouden de 

raadplegingen die in verband staan met een spine consult 

een ander nummer moeten krijgen dan de gewone 

raadpleging  - Artikel 2  102535 



Terugbetalingsmodaliteiten 

• TGR : nomenclatuur 
Hoofdstuk V – technische geneeskundige verstrekkingen  

• Afdeling 5 Heelkunde 

 

– Art. 14(b) Neurochirurgie 

– Art. 14(k) Orthopedie ; actuele versie sinds 01/01/2014 

 

 

– Art. 14 (n) Rugchirurgie 



Terugbetalingsmodaliteiten 

• TGR : nomenclatuur 
– Art. 14 (n) Rugchirurgie 

 

– Out dated  

– Stemt niet overeen met actuele heelkundige ingrepen 

– ”vrije” interpretatie 

– Mengeling van technische en diagnostische handelingen 

– Onmogelijkheid om exacte aard van interventie te 

achterhalen 



Terugbetalingsmodaliteiten 

Register 

 

• De „spine units‟ nemen verplicht deel aan de centrale 

registratie van toegepaste behandelingen en patient reported 

outcome parameters in door de SSBe (in samenwerking met 

vertegenwoordigers van de Belgische pijntherapeuten in een 

werkgroep met evenredige vertegenwoordiging vanuit de 

disciplines) vastgelegde indicaties. Deze registratie beperkt 

zich niet tot de heelkundige behandeling maar heeft 

eveneens betrekking op de revalidatie en pijntherapie.  



Terugbetalingsmodaliteiten 

• Spine Tango User‟s Manual Part I: Dictionary of Terms Surgery Version 

2011 and Follow up T. Zweig1, 2 M. Neukamp1 , A. Mannion3,5, C. 

Röder1,5, E. Munting4,5, D. Grob3,5 1. Institute for Evaluative Research 

in Medicine, University of Bern, Switzerland 2. Orthopedic Department, 

Kantonsspital Schwyz, Switzerland 3. Spine Unit, Schulthess Klinik Zurich, 

Switzerland 4. Orthopaedic Department, Clinique Saint Pierre Ottignies, 

Belgium 5. Spine Tango Committee EuroSpine, the Spine Society of 

Europe Spine Tango Dictionary of Terms; V. 2.3; April 2012 

• www.eurospine.org  

 

http://www.eurospine.org/


Terugbetalingsmodaliteiten 

• Register verplicht voor een limitatieve lijst ingrepen inclusief 

opvolging van de patiënten (cfr Spine Tango) 

• Dit register omvat enerzijds diagnostische en 

behandelgegevens m.b.t de patiënt, maar omvat ook een 

belangrijk luik naar opvolging van de patiënt waarbij de 

symptomen vóór de behandeling worden opgenomen, maar 

tevens de symptomen (cfr klinische en functionele resultaten) 

na de behandeling op verschillende tijdstippen (na 3 

maanden, 6 maanden, 1 jaar en 2 jaar). Er moet nog bepaald 

worden voor welke rugingrepen het register verplicht wordt 

gemaakt.  

 



Terugbetalingsmodaliteiten  

Nomenclatuur 

Art. 14 (n)  

Register 

Spine tango - EU 

• Spine units 

Handboek / guidelines 

Multidisciplinair consult  

Monodisciplinair consult 



Terugbetalingsmodaliteiten 

• Het spine project beoogt een 

mentaliteitsverandering in de behandeling van 

spine pathologie. 

 

• De resultaten zullen duidelijk worden over 

meerdere jaren en moet derhalve de kans 

krijgen om geleidelijk tot stand te komen.  

 

• Na enkele jaren automatisch uitwijzen welk 

centrum correct werkt, waarna een aangepaste 

verwijspolitiek zal volgen.  

 


