
Vanaf januari 2013 wijzigt UZ Leuven de 
algemene aanpak van patiënten met acute  
lage rug- en nekproblemen. 

Er wordt een specifiek zorgprogramma voor deze pathologie 
opgestart. Het multidisciplinaire en transmurale karakter van 
het zorgprogramma veronderstelt een grondige onderlinge 
afstemming tussen de belangrijkste actoren, huisarts en 
specialist. Dit symposium wil een aanzet zijn om samen tot 
een efficiënte en adequate zorgverlening te komen.

In de acute fase bij lage rug- en nekproblemen wordt de 
primaire rol toegewezen aan de huisarts, die via een 
systematisch klinisch onderzoek een triage kan doorvoeren. 
Ofwel zijn het symptomen van een specifieke, ernstige 
onderliggende pathologie die verder onderzocht of 
behandeld moet worden. Ofwel gaat het om aspecifieke, 
mechanische rug- of nekpijn, die door de huisarts in die 
eerste periode zelf kan opgevolgd worden. 

Een eerste belangrijkste wijziging in deze initiële aanpak is 
dat in deze fase beeldvorming niet nuttig of zinvol is, noch 
voor het detecteren van ernstige pathologie, noch voor het 
opvolgen van aspecifieke rug- of nekklachten.  Ten tweede 
is er voor aspecifieke rug- of nekpijn een actieve aanpak 
geïndiceerd in plaats van (bed)rust.  

Deze theorieën zijn niet nieuw, maar misschien wel voor 
uw patiënt. Wij vragen u dus om in dezelfde lijn te denken 
en een gelijkaardig advies aan de patiënt mee te geven.

In geval van het vermoeden van een ernstige onderliggende 
pathologie, of als de aspecifieke rug- of neklast langer dan 
zes weken blijft aanhouden, kan een specialistische aanpak 
aangewezen zijn. Vanaf 1 januari 2013 garandeert  
UZ Leuven een snelle toegang tot de specialistische zorg 
via een urgentienummer waarbij uw patiënt met minimale 
wachttijden en met een vlotte doorstroming snel de meest 
geschikte zorg krijgt.

Aandoeningen van 
het axiaal skelet 
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De praktische implicaties  
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Inschrijven kan tot 10 november 2012. 

Deelname is gratis. 

Gelieve uw aanwezigheid te bevestigen via het 
invulformulier op www.uzleuven.be/axiaalskelet  
of per e-mail aan rosa.romeo@uzleuven.be  
of tel. 016 34 48 87.
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10.00 - 10.10 uur
Zorgprogrammastructuur in UZ Leuven 
prof. dr. Johan Kips
Toelichting over de uitrol van vraaggestuurde zorg in UZ Leuven.

10.10 - 10.20 uur
Zorgprogramma ‘Aandoeningen van het axiaal skelet’   
prof. dr. Roeland Lysens
Toelichting van de structuur van een vraaggestuurde, 
multidisciplinaire en transmurale EBM zorg-organisatie voor 
patiënten met axiale aandoeningen met een belangrijke plaats 
voor de eerstelijnszorg.

10.20 - 10.30 uur
Organisatie van de zorg voor patiënten met aandoeningen 
van het axiaal skelet op de spoedgevallendienst 
prof. dr. Bart Depreitere
Welke patiënten verwijzen naar de spoedgevallendienst en 
welke patiënten liever niet? Waaruit bestaat de opvang op de 
spoedgevallendienst?

10.30 - 10.40 uur
Indicaties voor beeldvorming bij patiënten met 
aandoeningen van het axiaal skelet         
prof. dr. Geert Vanderschueren
Welke patiënten verwijzen voor beeldvorming en welke 
patiënten liever niet?

10.40 - 10.50 uur
De multidisciplinaire aanpak van de behandeling van 
patiënten met aandoeningen van het axiaal skelet 
dr. Peter Van Wambeke
Multidisciplinariteit: geen woorden, maar daden over de 
grenzen van het ziekenhuis heen.

PAUZe

11.10 - 11.20 uur
Plaats van de rugchirurgie bij aandoeningen  
van het axiaal skelet  
dr. Lieven Moke
Rugchirurgie bij urgenties, semi-urgenties en bij goed 
geselecteerde gevallen van chronische aandoeningen van het 
axiaal skelet.

11.20 - 11.30 uur
Plaats van de interventionele pijntherapie in de be-
handeling van aandoeningen van het axiaal skelet 
dr. Ariane Kumar
Als de perorale medicatie faalt, is er bij goed geselecteerde 
gevallen plaats voor gespecialiseerde infiltraties of andere 
interventionele technieken om ernstige pijnklachten onder 
controle te krijgen.

11.30 - 11.40 uur
Wanneer denken aan een onderliggende 
inflammatoire pathologie bij patiënten met 
aandoeningen van het axiaal skelet? 
prof. dr. Frank Luyten
Welke screeningonderzoeken zijn het meest aangewezen om 
het vermoeden van een spondylartropathie te onderbouwen? 
Wanneer doorverwijzen naar reumatoloog?

11.40 - 11.50 uur
Rugproblemen bij kinderen 
dr. Lieven Moke
Rode vlaggen bij kinderen met rugpijn. Wat doen we met 
houdingsafwijkingen?

11.50 - 12.00 uur
Osteoporotische indeukingsfracturen 
prof. dr. Steven Boonen
Moet bij vermoeden van indeukingsfracturen de patiënt 
verwezen worden? En naar waar?

12.00 - 12.10 uur
Plaats van de huisarts in een zorgprogramma 
‘Aandoeningen van het axiaal skelet’  
dr. Johan Vliers, prof. dr. Bert Aertgeerts
De huisarts speelt een primaire rol in de aanpak van 
aandoeningen van het axiaal skelet in de acute fase 
(<6 weken) en een coördinerende rol in de subacute en 
chronische fase en in de primaire, secundaire en  
tertiaire preventie.

12.10 - 12.20 uur
Werkongeschiktheid bij aandoeningen  
van het axiaal skelet 
prof. dr. Peter Donceel
Hoe kan men de werkongeschiktheid beoordelen en 
attesteren?

12.20 - 12.40 uur 
Discussie en samenvatting van de praktische 
afspraken inzake zorg 
prof. dr. Roeland Lysens + sprekers

12.40 uur
RecePtIe en LUnch In De fOyeR VAn O&n 2
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