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ANATOMIE VAN DE WERVELZUIL

33 wervel

 7 cervicale wervels

 12 thoracale wervels

 5 lumbale wervels

 Os Sacrum (5)

 Os Coccyx (4)

S-vorm wervelzuil

 schokdemping



ANATOMIE VAN DE WERVELZUIL



PATHOFYSIOLOGIE VAN PIJNKLACHTEN

Radiculopathie: neuropatische pijn volgens dermatoom met EMG afwijkingen





PATHOFYSIOLOGIE VAN PIJNKLACHTEN

Radiculopathie: neuropatische pijn volgens dermatoom met EMG afwijkingen

 Discushernia

 Facetartrose

 Postoperatieve fibrose (FBSS)

Spinaalkanaalstenose: neurogene claudicatio

 Discopathie – artrose

 Ligamentum Flavum hypertrofie

Facetartrose: mechanische pijn

Discogene pijn

Neuropraxie perifere zenuw



LUMBALE RADICULAIRE PIJN



LUMBALE RADICULAIRE PIJN



RADICULAIRE PIJN: KLINISCH ONDERZOEK

Cervicaal
 Spurling test = nekcompressietest: spec 93% en sens 30% ivm EMG

 Schouderabductietest

 Axiale manuele tractietest

Lumbaal
 Lasègue

 Braggard

Geen Radiculaire pijn wanneer nl klinisch onderzoek

 Sensibilteit

 Kracht

 Reflexen



RADICULAIRE PIJN: TECHNISCHE ONDERZOEKEN

Root compression on MRI compared with clinical findings in patients with recent onset 
cervical radiculopathy J. Neurol Neurosurg 2011

Objectives: evaluate the occurrence of symptomatic and asymptomatic root 
compression (herniated discs and cervical radiculopathy) 

Participants: 78 patients with symptoms and signs of cervical radiculopathy Methods: 
Clinical examinator: suspected level of root compression Two neuroradiologists 
evaluated MRI blinded for the clinical findings. Results: 73% the clinically affected 
root was compressed on MRI. 45% MRI showed root compression without clinical 
evidence. 15% MRI normal (with clinical affected root) 

Conclusion: A lot of false positive and false negative MRI’s



RADICULAIRE PIJN: TECHNISCHE ONDERZOEKEN

Indien klinisch onderzoek en anamnese onvoldoende → Technische onderzoeken

• CT

 botstructuur veranderingen

• NMR

 letsels aan de weke weefsels

• EMG

 bij vermoeden zenuwschade

 positief na 3 weken zenuwschade



FACETTAIRE PIJN

Risicofactoren (30% - 50%)

 Genetisch

 Roken

 Werkomgeving

 Workload

Psychologische factoren (17%- 30%)

 Catastroferen

 Vermijdingsgedrag 



FACETTAIRE PIJN

Indicatoren (lumbale) facetpijn:

 positieve blok ramus medialis

 gelokaliseerde unilaterale lage rugpijn 

 geen radiculaire symptomen: cave pseudoradiculair beeld

 drukpijn op facetgewricht

 pijnlijke ipsilaterale extensie, lateroflexie/rotatie 

 ipsilaterale spierhypertrofie: belang fysiotherapie!

 gerefereerde pijn boven de knie: cave pseudoradiculair beeld

 pijn in extensie

 beperkte bewegelijkheid/ stijfheid: “in spiegel kijken in de auto is moeilijk”

 pijn wordt verlicht bij flexie, itt radiculair pijn



DISCOGENE LAGE RUGPIJN

45% van de oorzaken van lage rugpijn!

 13% SIG

 15-40%  Facetgewrichten

Geen specifieke anamnese of klinisch onderzoek:

 Bifasisch opkomen ui flexie

 Af en toe periode van acute rugpijn

 ‘Federung’

 Betekenis High intensity zones: annulusscheur tot in de buitenste derde



DISCOGENE LAGE RUGPIJN: PATHOFYSIOLOGIE

Chemisch gesensitiseerde discus

 Cytokines in de NP

 Ingroei nociceptoren tot in de NP

Mechanische discus

Irritatie van de zenuwuiteinden



DISCOGENE LAGE RUGPIJN: PRAKTIJKALGORITME

Lage rugpijn - discogene oorsprong bevestigd met CT/MRI

↓

Conservatieve behandeling: medicamenteus +/- TENS
en minimaal invasieve behandelingen (Facetdenervatie en/of PRF DRG ) faalden

↓

Proefblokkade ramus communicans: > 50% pijnverlichting

↓

RF ramus communicans op 2 niveaus aangrenzend aan het pijnlijke niveau



Infiltraties in de buurt van het ruggenmerg zijn hoog risico behandelingen

 Bloedverdunners stoppen, zo nodig bridgen met LMWH

 Asaflow verder

ANTICOAGULANTIA

Soort bloedverdunner Wanneer stoppen? Wanneer herstarten?

Asaflow®, Acenterine®, Aspegic®, Aspirine®, Aspro®, Cardioaspirine®, 

Dispril®, Sedergine® (dosis lager dan 400mg)
Niet stoppen Blijven doornemen

Persantine®, Aggrenox® Niet stoppen Blijven doornemen

Plavix®, Clopidoprel® 7 dagen vóór de ingreep Op advies van de arts

Ticlid® 10 dagen vóór de ingreep Op advies van de arts

Sintrom®

3 dagen vóór de ingreep, overschakelen

(in overleg met de huisarts) op Clexane®

of Fraxiparine®

Op advies van de arts. Afhankelijk van 

de bloedwaarden

Marcoumar®, Marevan® 7 dagen vóór de ingreep: Op advies van de arts. 

• Recente controle (48 u) bloedstolling

(PT) noodzakelijk

Afhankelijk van de bloedwaarden

• Overschakelen in overleg met de 

huisarts op Fraxiparine® of Clexane® 

spuitjes

Clexane®, Fraxiparine®, Fraxodi®, Fragmin®, Innohep®

Op advies van de arts. Niet de avond 

vóór de ingreep indien deze in de 

voormiddag gepland is.

Minimum 4 uur wachten na de ingreep

Niet de ochtend vóór de ingreep indien 

deze in de namiddag gepland is.

Apixaban® (Eliquis®) 26-30 u vóór de ingreep Minimum 5 uur na de ingreep

Rivaroxaban® (Xarelto®) 22-26 u vóór de ingreep Minimum 5 uur na de ingreep

Dabigatran® (Pradaxa®) 26-30 u vóór de ingreep 6u na de ingreep

Arixtra® 36 u vóór de ingreep 12 u na de inspuiting

Efient®, Brilique® 7 dagen vóór de ingreep Op advies van de arts



BEHANDELING

Subacuut: epidurale corticosteroiden (< 6 maand)

Chronisch: (gepulseerde) radiofrequente behandeling



BEHANDELING – CORTICOÏDEN 

Depotpreparaat (kristallen): lange & lokale werking

 Inflammatie onderdrukken

 Zwelling

 Prostaglandines + cytokines

 Gevaar op embolisatie door kristallen bij intraveneuze injectie 

 oplosbare vorm (dexamethasone) als alternatief

Oorzakelijk probleem?

 Grote kans op recidief



BEHANDELING – NEURO-ABLATIEVE TECHNIEK

RFa: radiofrequente ablatie

 Hoogfrequente stroom (300 kHz) doorheen 
naald

 Bij zeer hoogfrequente wisselstroom

 Heen en weer bewegen van geladen ionen

 Hitteopwekking door deze elektromechanische frictie

 60 - 80°C: Walleriaanse degeneratie

67°C

60°C

55°C

50°C

45°C

40°C

37°C



BEHANDELING – NEURO-ABLATIEVE TECHNIEK

pRF: gepulseerde radiofrequentie

 Korte (20ms), hoog-voltage bursts

 Stille fase (480ms) laat warmte eliminatie toe, 
temperatuur stijgt niet boven 42°C

 Werkingsmechanisme onduidelijk, vermoedelijk 
gewijzigde genexpressie in de zenuw door 
aangelegde elektrisch veld: verandering in 
synaptische activiteit

 Onderdrukking van zenuwgeleiding en inhibitie 
van langdurige activatie



BEHANDELING – ALTERNATIEVEN 

Medicatie - als aanvulling of zo niet succesvol
 Paracetamol

 NSAID

 Tramadol - Palexia

 (Opiaten)

 Anti-epileptica (neuropatische pijn)

 Antidepressiva (neuropatische pijn)

 Qutenza - Versatis

 Medicinale cannabis

Multidisciplinaire aanpak
 Bio-Psycho-Sociaal model

TENS - DCS



CERVICALE EPIDURALE INFILTRATIE

Bij discushernia - discopathie cervicaal

Acuut versus chronisch

Bloedvoorziening medulla: transforaminaal?

Niet boven C4 (dura mater)



TRANSFORAMINALE EPIDURALE INFILTRATIE 
(LUMBAAL)

Infiltratie rond de pathologische zenuwwortel

Controle van spreiding dmv contrastinjectie
onder fluoroscopie

Arteriële injectie mogelijk: risico op medullair infarct

Spreiding meestal tot epiduraal

Max 3x per lopend jaar



PRF DRG LUMBAAL

Bij chronische radiculopathie langer dan 1 
jaar bestaand

Uit te voeren na positieve proefbehandeling 
(binnen 3 maand)

Overwegen van DCS bij snel recidief



PRF DRG CERVICAAL

Idem als lumbaal

Geen injectie van depot-preparaten

Evidentie 1b

 1 RCT 1-3 maanden: significante verbetering in pijn 
en GPE – 6 maanden significant minder pijnmedicatie

 2 case series: 60% van de patiënten meer dan 50% 
pijnverlichting na 6 maanden



FACETINFILTRATIE (PROEF) LUMBAAL

Pseudoradiculaire pijn

Proefbehandeling vs. therapeutische infiltratie

Positieve proef 3 maand geldig

 max 3x per jaar

Adjacent level disease medial

branch



FACETDENERVATIE LUMBAAL

Als proefbehandeling positief was (minimum 50% beter cfr. VAS)

 OF Proefbehandeling minder dan 3 maand geleden

 OF Vorige denervatie minder dan 12 maand geleden.

Ablatie dmv. RF van medial branch van de dorsale ramus.

90 sec. aan 80°C op 3 niveaus

Denervatieneuritis

Resultaat na 2 à 3 weken, effect tot 1 jaar



FACETBEHANDELING CERVICAAL

Procedure idem als lumbaal (proef vs. ablatie)

 Proef onder echogeleide mogelijk

Groot risico op intra-arteriële injectie 

 a. vertebralis

Ablatie: 60sec aan 60°C op 3 niveaus



OCCIPITALIS NEURALGIE

C2 neuralgie

Paroxysmale schietende of stekende pijn

Dermatomen van nervus occipitalis major 
en nervus occipitalis minor





PROEFINFILTRATIE N. OCCIPITALIS

Lokale infiltratie over verloop nervus: anestheticum + corticoïd

 Echo owv variabel verloop nervus

Verdoofd gevoel achterhoofd



PRF N. OCCIPITALIS

Als proefbehandeling positief was (minimum 50% beter cfr. VAS)

 Idem RF behandeling

PRF behandeling van de nervus, 4 minuten 45 Volt

Effect na 2 à 3 weken, resultaat gedurende 6 maand tot 1 jaar



PRF PERIFERE ZENUW

Diverse perifere zenuwen mogelijk

 Meralgia paresthetica: nervus cutaneus femoris lateralis

 Nervus genitofemoralis

 Nervus ilioinguinalis/iliohypogastricus

 Nervus pudendus

 Chronische kniepijn: nervus saphenus – Genicular block

 Nervus ulnaris, radialis, medianus bij letsels thv de arm/hand

Procedure cfr behandeling n. occipitalis

Niet terugbetaald

a. n. pudendus

b. n. clunium inferior

c. n. obturatorius

d. n. genitofemoralis en ilioinguinalis



SYMPATHICOLYSE

Ablatie van sympathische zenuwplexus (AZS)

 Chemisch (fenol)

 Radiofrequente ablatie

 Chronische pijn van viscerale oorsprong (tumoraal)

 plexus coeliacus

 splanchnicus

 Coccygodynie (ganglion Impar)

 Arteriële insufficiëntie van de onderste ledematen

 CRPS



LIDOCAÏNE - KETAMINE INFUUS

Risicovol: continue cardiale monitoring noodzakelijk

 Bradycardie, hartritmestoornissen, circulatoire shock, vasospasme coronairen, totaal AV-block, coma, 
anafylaxie, hypersensitiviteit, bronchospasme, dyspneu, respiratoire depressie, …

 Nuchter!

Oplaaddosis + continu infuus cfr. gewicht

Beperkte evidentie over efficaciteit

Mogelijks positieve resultaten bij fibromyalgie, CRPS, Ehlers-Danlos



xkcd


