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Procedure: standaard SCS-patiënt



Procedure

• Techniek met duur materiaal.

• Strikt naleving van opgelegde regels voor terugbetaling ( SCS )

Strikte regels sinds 01 januari 2018:

• Online registratie ( neuro-pain.uza.be )

• Erkend MPC noodzakelijk

• Samenwerking tussen de geregistreerde medewerkers 

• Verschillende stappen te volgen

Patiënten SelectieConsultatie Neurochirurg

Intakegesprek
• Neuropatische pijn

• FBSS en FNSS

• Minimaal invasief uitbehandeld 

• Invasief uitbehandeld



Procedure

• Opmeten pijngebied en pijn

• Te volgen stappen voor terugbetaling

• Operatieprocedure in functie van pijngebied en materiaalkeuze

• Te verwachten resultaat

• Wat mag en vooral wat mag niet

• Online registreren van de patiënt

Intakegesprek



Procedure
Consultatie Neurochirurg

Intakegesprek

Consultatie pijnarts

Consultatie psycholoog

MAO

Proefimplantatie

Opvolging

• Medische voorgeschiedenis

• Overlopen van de minimaal invasieve stappen

• Overlopen van medicamenteuze behandelingen

• Online uploaden van deze informatie

• 2 afspraken

• Vragenlijsten

• Online uploaden van deze informatie

• Neurochirurg, Pijnarts, Fysische geneesheer en Psycholoog

• Mutualiteit wordt ook uitgenodigd

• Indien akkoord, wordt de aanvraag gedaan tot terugbetaling 



Opvolging

Tijdens Proefperiode

Dagelijks thuisverpleging Wekelijks Brai²n

• Proefperiode van minstens 21 dagen

• Wondcontrole

• Online registratie medicatieverbruik

• Vas-score pijn

• Opvolging programmatie



• Belgische wetgeving ( 01/01/2018 ): Voor terugbetaling moet er minstens 

21 dagen proef gestimuleerd worden.

• Verschillende programmatievormen

- Tonische stimulatie

- Burst stimulatie ( geen terugbetaling in België!! )

- High frequentie 

• Patiënt komt elke week voor een andere stimulatievorm om tot een 

besluit te komen. 



Programmeren



•Door middel van een implanteerbare pulse generator gaan we elektrische pulsen geven 

om de Aβ-vezels in het ruggemerg te activeren om zo de doorstroming in C-vezels te

onderdrukken via de remmende interneuronen (Melzack en Wall 1965)

•Neuropatische pijn heeft een spontane of ectopische ontlading in de C-vezels ( Wu 

2002)

terwijl paresthesieën een ectopische ontlading heeft in de Aβ-vezels ( Ochoa 1980, 

Nordin 1984)

•M.a.w. voor een succesvolle SCS stimulatie te hebben met Tonische stimulatie moet het 

pijngebied gecoverd worden door paresthesieën ( North 1995, Simpson 1997)

Tonische Stimulatie:

Frequentie = aantal pulsen/seconde

Vb. 1Hz= 1 puls/seconde

Amplitude= 

Stroomsterkte

(mA)

Pulsbreedte= duur van de puls

(µs)

Programmeren

Axon 
Type

Aα Aβ Aδ C

Diameter 
(µm)

13–20 6–12 1–5 0.2–1.5

Speed 
(m/s)

80–120 35–75 5–35 0.5–2.0



Burst:

- Aantal treintjes van pulsen per seconde

- Patiënt voelt geen paresthesieën ( Sub-treshold )

- Niet houdingsafhankelijk

- Moet niet bijgeregeld worden door de patiënt

Programmeren



High Frequentie:

- Zeer veel pulsen per seconde

- Patiënt voelt geen paresthesieën ( sub-treshold )

- Niet houdingsafhankelijk

- Moet niet bijgeregeld worden door de patiënt

Programmeren

Frequentie = aantal pulsen/seconde

Vb. 120Hz= 120 puls/seconde



Longitudinal
steering

Lateral
steering

Programmeren



Procedure
Consultatie Neurochirurg

Intakegesprek

Consultatie pijnarts

Consultatie psycholoog

MAO

Proefimplantatie

Wekelijkse opvolging

Consultatie psycholoog

MAO

Definitieve Implantatie



Opvolging

Tijdens Proefperiode

Dagelijks thuisverpleging Wekelijks Brai²n

Na Definitieve implantatie

6 weken post-op

neurochirurgie

6 weken post-op

neurochirurgie
Half jaarlijks Brai²n



Vragen?



Bedankt!
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