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Multidisciplinaire benadering

P. Van Wambeke, Fysische Geneeskunde en Revalidatie - LAC       UZ Leuven   03-03-2016

Wervelkolomaandoeningen en verzekeringsgeneeskunde

Interdisciplinaire

Wat zegt de literatuur?

• Guidelines (oa. NICE):

– Voor chronische of complexe 

wervelkolomproblemen wordt multidisciplinaire 

behandeling/revalidatie aanbevolen

• Pubmed:

– “back pain” AND “multidisciplinary”: > 900 hits

– “back pain” AND “interdisciplinary”: > 300 hits
• Voornamelijk focus op behandeling

• Wat met multi(inter)disciplinaire evaluatie?

Interdisciplinaire samenwerking is de 

motor van het zorgprogramma NTAAS 

(niet-traumatische aandoeningen van het 

axiaal skelet) 

Zorgprogramma 

• Geheel van (multidisciplinaire) zorgprocessen 

gericht op een homogene doelgroep van 

patiënten met als finaliteit kwaliteit van zorg

• Concreet antwoord op de paradigmashift in de 

gezondheidszorg van aanbod gestuurde naar 

vraag gestuurde zorg
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Zorgprogrammaconcept 

• Zorg vanuit de behoefte van de zorgdrager:

– Continu:

• Ononderbroken zorgproces (intra- en extramuros)

– Integraal:

• Gericht op totale zorgbehoefte

• Multidisciplinair (artsen en therapeuten)

– Doelmatig:

• Hoge kosten-baten

• Evidence based 

ZP Niet-traumatische aandoeningen van het 

axiaal skelet

• Patiënten met aandoeningen van de 

wervelkolom (exclusief schedel, inclusief SIG), 

zonder directe traumatische oorzaak en 

gepaard met pijn en/of disfunctie ter hoogte 

van de nek, middenrug en lage rug, al of niet 

in associatie met pijn en/of disfunctie van de 

BL en/of OL.

ZP NTAAS

• Toonaangevend ZP 

• Discipline overschrijdend

• Core:

– FYG

– NCH

– ORT

• Core business: interdisciplinariteit

Multidisciplinair versus interdisciplinair

• Multidisciplinair:
betrokkenheid van meerdere disciplines of 

specialismen

• Interdisciplinair:
samenwerkend tussen verschillende disciplines; 

benaderingswijze in de wetenschap waarbij niet 

vastgehouden wordt aan de eigen discipline of 

vakgebied, maar waar een tussenpositie wordt 

gecreëerd
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Multi versus inter

• MULTI

– 1+1=2

– 1+1+1=3

– 1+1+1+1=4 …

• Hoe meer deelnemers, 

hoe meer adviezen

• INTER

– 1x1=1 (1²)

– 1x1x1=1 (1³)

– 1x1x1x1=1 …

• Steeds één visie

Intramuros Extramuros

Arts Therapeut 

INTRA-EXTRA-ARTS

Spoedgevallentraject (>2012) 

• Diagnostische triage (Waddell 1998)

• Rode vlaggen of verwikkelde radiculopathie:

– Specifiek zorgprogramma

• Niet verwikkelde radiculopathie of aspecifiek:

– Geen beeldvorming (NICE 2009)

– Verwijzing naar huisarts (follow up)

• Specifieke verwijsbrief met advies

• Flyer voor patiënt
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Semi-urgente sloten

• FYG, NCH en ORT

• Enkel voor huisartsen

• Enkel semi-urgente wervelkolomproblemen

• Via “rode lijn” en > 02-16 ook full online

• Snel EMG en MR mogelijk:

– Herschikking bestaande MR slotenplanning

• Ondersteuning pijncentrum (LAC): infiltraties

– >2016 voorbehouden sloten dringende TF
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Steekproef semi-urgente sloten: eind 2013 

(N:250)

• Patiënt heeft wervelkolom gerelateerde problemen: 90%                                                       
– Nek                     23%                                                                                                          

– Midden rug         2%                                                                                                        

– Lage rug   75%                                                                                                        

• Patiënt is terecht dringend verwezen:                                                                                 

Matig/ernstig acuut of acuut op chronisch wervelkolomprobleem met ofwel: 60%
– Oncontroleerbare pijn                    72%                                                                          

– Verwikkelde radiculopathie 14%                                                                         

– Diagnostisch probleem                  14%                                                                          

• Patiënt diende eigenlijk naar spoed verwezen te worden:    0%                                            

– Cauda equina

– Majeure (progressieve) motorische uitval (MRC <4/5)                                       

– Acute myelumcompressie

– Traumatische aandoeningen axiaal skelet 

INTRA-ARTS-THERAPEUT

Kinesitherapie/revalidatie

• K20 (K15): oefentherapie + …

• K60: multidisciplinaire revalidatie voor 

wervelzuilaandoeningen

• Kine-evaluaties (>23-09-2011)

– Samen op raadpleging revalidatietraject inschatten 

en bepalen (intra- of extramuros)

– Stratificatie: welke behandeling voor wie, waar 

(netwerk), wanneer starten en stoppen

Patiëntenstratificatie 
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26% 46% 28%

Interventies 

• Controle groep:

– Best clinical practice:

• Advies , oefentherapie en verdere kine ifv. inschatting kinesitherapeut

• Interventiegroep:

– Low risk: 

• Advies: activiteiten en return to work

• Flyer met oef.

• 15 min. video : get back active

• Back book 

– Medium risk:

• + gestandaardiseerde kine met focus op symptomen en functie

– High risk:

• + focus op psychosociale factoren en belemmeringen 

Stratificatie UZ Leuven: wie, wat?

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.patient.co.uk%2Fhealth%2Fstart-back-screening-tool-for-low-back-pain&ei=V7cBVabCMszZPYbAgfgO&bvm=bv.87920726,d.ZWU&psig=AFQjCNF_hvvFQ42lFXrUMBIFjxjip_vUig&ust=1426261881377573
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.patient.co.uk%2Fhealth%2Fstart-back-screening-tool-for-low-back-pain&ei=V7cBVabCMszZPYbAgfgO&bvm=bv.87920726,d.ZWU&psig=AFQjCNF_hvvFQ42lFXrUMBIFjxjip_vUig&ust=1426261881377573
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fscielo.php%3Fpid%3DS1413-35552014000500453%26script%3Dsci_arttext&ei=iLcBVd7EDcrePfbTgbAJ&bvm=bv.87920726,d.ZWU&psig=AFQjCNF_hvvFQ42lFXrUMBIFjxjip_vUig&ust=1426261881377573
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.scielo.br%2Fscielo.php%3Fpid%3DS1413-35552014000500453%26script%3Dsci_arttext&ei=iLcBVd7EDcrePfbTgbAJ&bvm=bv.87920726,d.ZWU&psig=AFQjCNF_hvvFQ42lFXrUMBIFjxjip_vUig&ust=1426261881377573
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FLAG Nature Examples

Red Signs of serious pathology Cauda equina syndrome, fracture, tumor

Orange 
Psychiatric symptoms Clinical depression, personality disorder

Yellow Beliefs, emotional

responses, pain behaviour

Rest is best, fear, anxiety, avoidance, inactivity

Blue Perceptions about the 

relationship between work 

and health

Low job satisfaction, little support at work,

poor communication between employer and 

employee

Black System or contextual

obstacles

Financial issues and/or claims procedures, social 

isolation, family and friends with strong unhelpful 

beliefs

Pink Positive factors that

promote a good outcome

Someone who enjoys his job

Finding out that activity can make you feel better

Natuurlijk verloop van LBP: wanneer?

Start Revalidatie

Datum:

Eerste evaluatie:

Na ..… weken (max 6) of na ..… Revalidatie

Datum:

Tweede evaluatie:

Na ….. weken (max 12) of na ..… Revalidatie

Datum:

Test Score Beoor-

deling

Score ∆ Klinisch 

Relevant

Eindpunt? Score ∆ Klinisch

relevant

Eindpunt?

NRS

WZ                  (/10)

Perifeer             (/10)

0=geen pijn

10=onmogelijk O <30%

O ≥30%

O <30%

O ≥30%

O Nee 

O Ja

O Nee 

O Ja

O Nee    

O Nee

O Ja (≥50% of 

NRS < 3)

O Ja (≥50% of 

NRS < 3)

O <30%

O ≥30%

O <30%

O ≥30%

O Nee 

O Ja

O Nee 

O Ja

O Nee    

O Nee

O Ja (≥50% of 

NRS < 3)

O Ja (≥50% of 

NRS < 3)

Activiteit 1         (/10) 0=geen moeite

10=onmogelijk
O Nee O Ja (<3) O Nee O Ja (<3)

Activiteit 2         (/10) 0=geen moeite

10=onmogelijk
O Nee O Ja (<3) O Nee O Ja (<3)

Activiteit 3         (/10) 0=geen moeite

10=onmogelijk
O Nee O Ja (<3) O Nee O Ja (<3)

Activiteit 1+2+3 (/30) O <64%

O >64%

O Nee       

O Ja

O <64%

O >64%

O Nee       

O Ja

Oswestry           (%) 0-10: laag

>50: zeer hoog
O <10

O ≥10

O Nee

O Ja

O Nee O Ja (<20%) O <10%

O ≥10%

O Nee

O Ja

O Nee O Ja (<20%)

Neck disability    (%) 0-20: matig

>45: zeer hoog
O <10

O ≥10

O Nee

O Ja

O Nee O Ja (<16%) O <10%

O ≥10%

O Nee

O Ja

O Nee O Ja (<16%)

HADS

Angst                (/21)

Depressie          (/21)

<7: laag

>14: zeer hoog

>10: evaluatie 

psycholoog

Evaluatie/afronding therapie?

INTRA-EXTRA-ARTS-THERAPEUT
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Netwerking 

• Arts:

– Vlaams Ziekenhuisnetwerk

– SSBe

– Werkgroep FYG…

• Therapeut:

– Kine netwerk

• Samen een VISIE kunnen delen

INTRA-ARTS-THERAPEUT

Interdisciplinaire wervelkolomraadpleging 

(>18-04-2012)

• Voorloper: multidisciplinair overleg (>2007)

– Op dossier: kine, FYG…+ NCH…+ORT

• Halve dag per 2 weken

• Actuele participatie:

– FYG, NCH, ORT, Kine

• Enkel voor gekende patiënten met nood tot 

advies van andere discipline(s)

FYG  ORT, NCH:

• Operatieve indicaties

• Complexe dossiers (diagnostisch probleem)

ORT, NCH  FYG:

• Revalidatie indicaties

• Complexe dossiers (diagnostisch probleem)

• Complexe heelkunde:

• Pre-op traject

• Pre- en postop zorg

• Inschatting risicofactoren negatieve outcome
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• Voordelen:

– Interdisciplinaire evaluatie op één tijdstip, leidend tot 

een gemeenschappelijk gedragen beleid

– Snelle toegang, indien nodig, tot techniciteit: EMG, 

beeldvorming

– Geïndividualiseerde behandeling via mono- of 

multitherapie met mogelijkheid tot gebruik volledig 

therapeutisch arsenaal, dit zowel conservatief als 

heelkundig

• Gevolgen:

– Duidelijker advies naar patiënt (dienstoverschrijdend)     

– Snellere en betere zorg

– Efficiënter werken

– Betere opleiding ASO’s

– Betere afstemming tussen betrokken disciplines en 

verhogen eigen vaardigheden

• In progress:

– Uitbreiding team met psycholoog, sociaal werker

– Mogelijke basis voor toekomstige multidisciplinaire 

raadpleging van spine units

'Interdisciplinaire wervelkolomraadpleging voor patiënten met chronische 

lage rug- en/of nekpijn: luxe of noodzaak?‘

Ieven K. et al, TVG, in publicatie

Rugbelastend werk
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Medical shopping (Vialle E, 2015)

Compliantie Medical shopping

Rol van een (multidisciplinair) pijncentrum

• Acute/subacute fase:

– Medisch/technisch: infiltraties, (medicatie advies)

• Chronische fase:

– Symptoomcontrole waar mogelijk

– Functionele ondersteuning (revalidatie):

• Als de herstelgerichte opties opgebruikt zijn en focus dient 

gelegd te worden op acceptatie en leren functioneren met 

het chronisch karakter van de klachten (ACT gericht)

SAMEN HELPEN REÏNTEGREREN

Werkbaar werken met (chronische) wervelkolomproblemen

Prevalentie van chronische pijn

• European Survey in 15 landen (N=46.394)

• 19% chronische pijn

• 34% ernstige pijn

• 46% continu pijn

• 61% negatieve impact op werk

• 21% depressieve klachten

• 40%  nood tot betere behandeling

Breivik H. et al. Survey of chronic pain in Europe: Prevalence, impact on daily 

life, and treatment. Eur J Pain. 10 (4), 287-333,  2006.
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5%

15%

6%

8%

9%

8%

14%

24%

18%

Breivik 2006

16%

• 60-70% van de werknemers met chronische pijn 

blijven aan het werk ondanks hun klachten

• Waarom blijven ze aan het werk? motivators

• Hoe slagen ze hierin? Success factors

Wat kan je leren van mensen met chronische 

pijn die aan het werk zijn/blijven

• Luister naar je lichaam

• Neem regelmatig een rustpauze

• Blijf actief

• Blijf positief ingesteld

• Herschool naar een meer aangepaste job

• Respecteer je grenzen

• Durf veranderen

• Accepteer je chronisch pijnklachten
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• Onzekerheid over de medische toestand.

• Moeilijkheden plannen te maken gezien 

onvoorspelbaar karakter klachten en fysieke 

beperkingen

• Tekort aan flexibiliteit op de werkvloer

• Risico zekerheid van uitkering op te geven voor 

bezoldigde job die mogelijk niet kan volgehouden 

worden

• Te weinig job coaching

• Te weinig controle over eigen toestand waardoor 

risico op depressie, angst, verlies zelfvertrouwen

Conclusion: Individuals living with disabling chronic pain

can create a better life by integrating their illness. A prerequisite

is that healthcare professionals empower patients

to develop the strength to take responsibility for their daily

lives. This process is facilitated by skills to reduce pain and

handle life, plus support from significant others.
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WERKBAAR WERKEN MET 

CHRONISCHE PIJN

Arbeidsre-integratie van pijn patïenten met een langdurig gewijzigde werkcapaciteit

Leuvens Algologisch Centrum (LAC) UZ Leuven (P. Van Wambeke, A. Van den Broeck, B. 

Morlion)   

in samenwerking met externe partners: RIZIV, VDAB, GTB en GOB Job-Link

Achtergrond 

• Recente cijfers van oa. RIZIV: exponentiële toename 

instromers ziekteverzekering tgv. “ziekten van het 

bewegingsstelsel en bindweefsel” (51.000/j)

• Arbeidsdeelname lijkt vaak mogelijk mits 

faciliterende maatregelen: 

– Maatwerk

– Intensieve coaching (tot op werkvloer)

– Communicatie tussen betrokken partijen

• Recente steekproef LAC (N = 200): 

– 15% nog arbeidsgeschikt (vol- of deeltijds)

– Van de groep arbeidsongeschikt is 73% minder dan 3 jaar 

ongeschikt en nog in dienst bij een werkgever

• Klinische ervaring LAC:

– Intensieve begeleiding met faciliterende maatregelen (cfr. 

supra) kan leiden tot duurzame arbeidsre-integratie

• Recente klinische studies gericht op werkgerichte 

cognitieve gedragstherapie (W-CBT) blijken 

veelbelovend (Lagerveld et al, 2012; Fimland et al, 2014)

Onderzoeksprotocol (RCT) 

• Doelstellingen:

– Primair: specifieke en intensieve W-CBT interventie 

vergelijken met “care as usual” in termen van werkhervatting

– Secundair: werkgerichte module vergelijken in termen van

• Arbeid-specifieke kenmerken

• Werkgerichte self-efficacy

• Toename levenskwaliteit (Qol)

• Pijngerelateerde kenmerken
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Take home

• Interdisciplinaire samenwerking MOET de 

standaard worden bij wervelkolomaandoeningen

• Intra- en extramuros

• Zorgverleners en ook externe partners

• Enkel dan: unieke VISIE

– Zorg op topniveau

– Kosten efficiënt

– Optimale REINTEGRATIE


