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 VOORWOORD 
 

Het is niet omdat je een ziekteverschijnsel niet accuraat kan meten of objectiveren, dat het niet belangrijk is. 
Vraag dit maar aan mensen met chronische pijn, die met hun probleem opstaan en gaan slapen, dag in, dag uit, 
vaak gedurende maanden of jaren. Chronische pijn heeft een negatieve impact op hun sociaal leven, en ook 
hun professioneel leven kan eronder lijden of zelfs onmogelijk worden.  
Veel mensen met chronische pijn komen nooit bij een pijnspecialist terecht, doen aan zelfmedicatie, of kampen 
met psychische en verslavingsproblemen. Maar ook mensen die correct professioneel worden begeleid, kunnen 
niet altijd geholpen worden. Wanneer pijnstillers, kinesitherapie, psychische ondersteuning of andere courante 
behandelingen falen, staat de patiënt – en met de patiënt ook vaak diens arts – als het ware met de rug tegen 
de muur.  
Om verlost te worden van deze aanhoudende marteling, waar eigenlijk moeilijk mee te leven valt, is men bereid 
alles te proberen. Men ziet dat er inderdaad vaak wordt gegrepen naar alternatieve geneeswijzen, maar 
daarnaast ook naar invasieve, dure en soms niet risicoloze interventies. Tot deze laatste, meer ‘heroïsche’ 
pijnbehandelingen behoren ook de twee technieken die we in deze studie nader bekeken hebben. In beide 
gevallen gaat men rechtstreeks ingrijpen op de zenuwbanen van het ruggenmerg, hetzij door elektrische 
stimulatie, hetzij door via een geïmplanteerde pomp en een kathetertje de pijnstillers tot in het 
ruggenmergkanaal te brengen. 
Wat is de plaats van deze technieken? Hoe doeltreffend zijn ze, en hoe veilig? En wegen de voordelen op tegen 
de kostprijs en de risico’s? De grote verschillen in gebruik, in binnen- en buitenland, doen alvast vermoeden dat 
de antwoorden niet meteen voor de hand liggen. Wij hopen alvast met dit rapport een beetje meer klaarheid te 
scheppen. Wij konden bij dit werk rekenen op de deskundige inbreng van betrokken pijnartsen en paramedici; 
naar hun gaat onze oprechte dank 
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Algemeen Directeur 
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 SYNTHESE 1. DOEL EN SCOPE 
De bestrijding van ernstige chronische pijn vergt een multidisciplinaire 
aanpak waarbij, afhankelijk van de oorsprong van de pijn, verschillende 
medische en paramedische specialiteiten moeten worden betrokken. 
Patiënten met chronische pijn kunnen op uiteenlopende wijzen worden 
behandeld, met onder meer analgetica, met heelkundige, fysische en 
psychische therapieën, maar ook via verschillende meer interventionele 
technieken. 
Het doel van dit rapport is het evalueren van de meerwaarde voor 
pijnbestrijding van één van die interventionele technieken, namelijk de 
neuromodulatie. 
In de context van dit rapport beperken we neuromodulatie tot (1) 
ruggenmergstimulatie (SCS – Engelse Spinal Cord Stimulation) met een 
ingeplant elektrisch stimulator systeem en (2) de ingeplante pomp voor 
intrathecale toediening van analgetica (IADP – Intrathecal Analgesic 
Delivery Pump). Andere technieken waaronder diepe hersenstimulatie of 
stimulatie van de perifere zenuwen behoren niet tot de scope van dit 
rapport. Het gebruik van pompen voor de intrathecale toediening van 
andere medicijnen, specifiek Baclofen bij de behandeling van spasticiteit 
valt ook buiten het bereik van dit rapport. 
Dit rapport beoogt heel specifiek: 
1. de evaluatie van de beschikbare wetenschappelijke evidence 

afkomstig van interventie onderzoek naar de effectiviteit, de veiligheid 
en de kosteneffectiviteit 

2. het actuele gebruik in België te beschrijven en dit te vergelijken met 
het gebruik in de buurlanden 

3. aanbevelingen te formuleren voor de optimale integratie van 
neuromodulatie technieken bij het bestrijden van chronische pijn. 

We verkregen informatie vanuit een systematisch overzicht van de peer-
reviewed literatuur, vanuit grijze literatuur en vanuit een analyse van de 
Belgische gebruiksdata voor de jaren 2002-2009. 
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2. CHRONISCHE PIJN EN 
PIJNBESTRIJDING 

2.1. Hoe pijn definiëren en meten? 
Pijn en in het bijzonder chronische pijn is een complex geheel. Pijn is 
inherent subjectief en onmogelijk precies te meten. Bijgevolg is er een 
debat over hoe de verschillende vormen van pijn precies moeten worden 
gedefinieerd en geclassificeerd. Ook al bestaat er geen sluitende methode 
om pijn nauwkeurig te evalueren, toch heeft pijn een verregaande impact 
op de gezondheid, de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en op 
het functioneren van de persoon. 
Omwille van de consistentie hebben we geprobeerd zo dicht mogelijk aan 
te sluiten bij de algemene definities van de International Association for the 
Study of Pain (IASP) die pijn omschrijft als ‘een onprettige sensorische en 
emotionele ervaring veroorzaakt door feitelijke of mogelijke 
weefselschade, of die beschreven wordt in termen van weefselschade’. 
Deze definitie is ruim, maar vaag. Om de verschillende aspecten van pijn 
verder onder te verdelen werden er verschillende definities aan 
toegevoegd. 
Bij klinische studies is het meest gebruikte generisch instrument voor het 
meten van pijn de Visuele Analoge Schaal of VAS (Visual Analogue Scale) 
waarbij de patiënt zijn niveau van pijn aangeeft als een plaats op een 100 
mm lange continue lijn tussen twee eindpunten, of de numerieke variant 
hiervan de NPRS (Numeric Pain Rating Scale). 

2.2. Nociceptieve versus neuropathische pijn 
De concepten nociceptieve en neuropathische pijn onderscheiden pijn 
naar de oorzaak. Nociceptieve pijn is de meest gangbare vorm van acute 
‘normale’ pijn, waarbij weefsel is beschadigd en er als gevolg daarvan pijn 
optreedt. Dit soort pijn is doorgaans voorbijgaand, tenzij de oorzaak van de 
weefselbeschadiging niet kan worden weggenomen. 
Neuropathische pijn verschilt hiervan, in die zin dat deze pijn wordt 
veroorzaakt door een letsel of een aandoening van het somatosensorische 
zenuwstelsel zelf. Die pijn kan een gevolg zijn van een structurele 
afwijking, een trauma al dan niet van accidentele dan wel van electieve 
aard, zoals chirurgie, of nog van een onderliggende ziekte. 

2.3. Chronische pijn 
Hoewel dit arbitrair is wordt algemeen aangenomen dat alleen pijn die 
minstens 6 maanden tot een jaar aanhoudt chronisch kan worden 
genoemd. Op dat ogenblik wordt de pijn zelf een aandoening en is het niet 
langer een bijkomende uiting van het onderliggende fysische probleem. 
Deze vage algemene omschrijvingen zorgen ervoor dat de gerapporteerde 
epidemiologie van chronische pijn in de literatuur erg onzeker is en 
overwegend afhangt van ad hoc definities. In de praktijk hanteren 
gezondheidenquêtes door middel van interviews, gezondheidsenquêtes 
door middel van medisch onderzoek en populatiestudies verschillende en 
onderling niet altijd overeenkomende definities voor de evaluatie van 
chronische pijn. 
Zo meldde 12% van de respondenten tijdens de laatste Belgische 
Gezondheidsenquête waarbij informatie via een interview werd vergaard 
(2008) tijdens de voorgaande vier weken ernstige pijn te hebben geleden 
en de prevalentie nam toe met de leeftijd. Deze definitie stemt echter niet 
overeen met de eerder vermelde definitie van chronische pijn. Een recent 
rapport van de Belgische Federale Overheidsdienst (FOD) 
Volksgezondheid maar met andere bronnen raamt het percentage van de 
bevolking dat voor een gespecialiseerde behandeling van chronische 
pijnklachten in aanmerking zou kunnen komen op zowat 8,5% van de 
bevolking, of om en bij de één miljoen Belgen. Het moet wel duidelijk zijn 
dat slechts een klein deel van deze groep ooit voor een neuromodulatie 
behandeling in aanmerking zou komen. 
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2.4. Bestrijding van chronische pijn 
Ook de bestrijding van chronische pijn is even complex en groeide uit tot 
een volwaardige medische discipline. De IASP pleit bij de bestrijding van 
chronische pijn voor een multidisciplinaire aanpak waarbij tal van klinische 
en andere disciplines uit de gezondheidszorg worden betrokken; 
gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen, geestelijke 
gezondheidswerkers, kinesitherapeuten en andere. De keuze van de 
disciplines die betrokken moeten worden hangt mee af van de 
pathologische oorzaak van de chronische pijn. 
Er bestaan geen diagnostische en therapeutische gouden standaarden en 
bij deze patiënten hebben heel dikwijls vroegere therapeutische 
benaderingen gefaald. Bestrijding van chronische pijn vereist een 
stapsgewijze benadering. Er zijn verschillende behandelopties en bij de 
keuze hiervan moet het belang van de patiënt centraal staan. Los van de 
evaluatie en de behandeling van de onderliggende oorzaak kan een 
multidisciplinaire symptomatische benadering ook gebruik maken van 
aanvullende analgetica, psychologische bijstand of fysiotherapie. In een 
volgende etappe, en binnen een stapsgewijze benadering, kunnen er nog 
andere, interventionele behandelingen worden overwogen, waaronder 
perifere analgetica, infiltraties met steroïden, radiofrequente 
behandelingen en andere. 
Helemaal aan het einde van deze stapsgewijze benadering staat de 
neuromodulatie, met neurostimulatie en intrathecale toediening van sterke 
analgetica. Deze technieken vormen het onderwerp van dit rapport. 

3. NEUROMODULATIETECHNIEKEN 
Ruggenmergstimulatie (SCS) voor pijnbestrijding is een interventionele 
techniek die hardnekkige pijn van neuropathische oorsprong moet 
onderdrukken. Bij SCS worden epiduraal (dit betekent buiten de dura 
mater) elektroden ingeplant die elektrische stimuli op het ruggenmerg 
overbrengen. Deze elektroden worden verbonden met een elektrische 
pulsgenerator die op een zekere afstand in een andere lichaamszone 
wordt ingeplant. 
Pompen voor de intrathecale toediening van analgetica (IADP) hebben 
een ingeplant medicatiereservoir. Via een katheter die in de intrathecale 
ruimte van het ruggenmerg worden aangebracht worden de analgetica 
continu toegediend. De fundamentele bedoeling van dergelijke pompen is 
om de analgetica, in de gewenste doses, veel dichter bij de receptoren van 
het centraal zenuwstelsel toe te dienen en op het gewenste niveau. De 
IADP is ofwel een pomp met een continu debiet (met daarbij de 
mogelijkheid om bolusinjecties toe te dienen) of een programmeerbare 
pomp met variabel debiet. De programmeerbare pomp wordt momenteel 
het meest gebruikt. 
De procedure om een dergelijk systeem te implanteren omvat twee 
stappen. Eens de elektrodes (of de katheters) ingeplant zijn, worden die 
gedurende een testperiode aangesloten op een niet-geïmplanteerde 
stimulator (of pijnpomp). Verloopt de testperiode naar wens en is er 
voldoende pijnbestrijding dan kan een definitief toestel ingeplant worden. 
Deze testperiode moet in België minstens vier weken duren; andere 
landen hanteren een veel kortere testperiode gaande van vijf dagen tot 
twee weken of soms zelfs helemaal geen testperiode. 
De behandelende pijnarts kan de instellingen van beide systemen ook nog 
na het implanteren aanpassen en ook de patiënt zelf kan de instellingen 
wijzigen, binnen beperkte en vooraf bepaalde grenzen, met behulp van 
een afstandsbediening. 
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Voor hun werking zijn zowel SCS als de programmeerbare IADP 
aangewezen op batterijen. Een batterij gaat doorgaans maar enkele jaren 
mee en bij een te lage batterijspanning kan het toestel niet meer normaal 
functioneren. Als de patiënt nog steeds voldoende baat heeft bij de 
behandeling dan zal de batterij moeten worden vervangen en daarvoor 
moet een nieuwe chirurgische ingreep worden uitgevoerd. Er wordt 
beweerd dat de batterijen van nieuwere SCS implantaten een langere 
levensduur zouden kunnen hebben die tot 4 of zelfs 8 jaar zou kunnen zijn. 
Recent werden systemen ontwikkeld waarbij de batterijen transcutaan 
kunnen opgeladen worden maar deze apparaten zijn veel duurder. Omdat 
IADP systemen minder energie verbruiken hebben hun batterijen over het 
algemeen een langere levensduur dan de niet-herlaadbare SCS systemen. 

4. DE MEEST GANGBARE INDICATIES 
Verschillende pijncondities werden geopperd als potentiële indicatie om 
neuromodulatie toe te voegen aan het arsenaal van chronische 
pijntherapieën. Deze indicaties worden beschouwd als neuropathische of 
als mengvormen van neuropathische en nociceptieve pijn. De indicaties 
die we in de literatuur het vaakst aantreffen zijn het mislukte rugoperatie 
syndroom (failed back surgery syndrome), het complex regionaal 
pijnsyndroom, kritische ischemie van de ledematen, refractaire angina 
pectoris en refractaire kankerpijn. 

Mislukte rugoperatie syndroom 
Het mislukte rugoperatie syndroom wordt gekenmerkt door aanhoudende 
rugpijn die al dan niet uitstraalt naar de benen en optreedt na één of 
meerdere rugoperaties. Dit is een mengvorm van neuropathische en 
nociceptieve lage rugpijn en pijn in de benen die niet reageert op een 
zogenaamde ‘anatomisch geslaagde’ chirurgische ingreep. 

Complex regionaal pijnsyndroom 
Het complex regionaal pijnsyndroom is een neuropathisch pijnsyndroom 
met zowel regionale pijn als oedeem/vasomotorische/sudomotorische 
stoornissen na een schadelijke gebeurtenis of een zenuwletsel, als 
complicatie van een ingreep of door een trauma. Dit syndroom treft 
doorgaans één van de extremiteiten en het kan zich ook spontaan 
ontwikkelen. Dikwijls is de aanleiding een breuk, althans wanneer het 
syndroom zich situeert ter hoogte van de bovenste ledematen. Het 
syndroom werd meer dan honderd jaar geleden voor het eerst door 
Südeck beschreven.  

Kritische ischemie van de ledematen 
Bij onvoldoende doorbloeding om in de metabole behoeften van een 
orgaan te voorzien ontstaat ischemische pijn. Kritische ischemie van de 
ledematen is de uiting van ischemische pijn bij perifeer vaatlijden met 
chronische pijn in rust of ischemische huidlaesies. Deze vorm van 
ischemie treffen we het vaakst aan in de leeftijdscategorie vanaf 55 jaar en 
is een gevolg van een progressief vaatlijden. 
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Refractaire angina pectoris 
Angina pectoris is een ernstige ischemische pijn op de borst die een 
typisch gevolg is van coronair vaatlijden. De term refractaire angina 
pectoris wordt gebruikt wanneer er frequent angina aanvallen optreden die 
ondanks een optimale medicatie of een chirurgische ingreep, bijvoorbeeld 
een coronaire bypassoperatie of een percutane coronaire ingreep, niet 
onder controle kunnen worden gebracht. 

Refractaire kankerpijn 

De pijnbehandeling bij kankerpatiënten hangt af van de aard van de pijn 
die typisch een mengvorm is van nociceptieve en neuropathische pijn. De 
neuromodulatie techniek die de literatuur het vaakst voor deze indicatie 
vermeldt wordt, is IADP ter behandeling van pijn die onvoldoende reageert 
op systemische analgetica.  

5. DOELTREFFENDHEID EN VEILIGHEID 
Doeltreffendheid en veiligheid van neuromodulatie werden maar in een 
beperkt aantal gerandomiseerde gecontroleerde trials onderzocht (RCT – 
Randomised Clinical Trial). De kwaliteit van de evidence van deze trials is 
beperkt. De reden hiervoor is dat er een aantal praktische beperkingen zijn 
voor interventioneel onderzoek naar deze technologie. Voornaamste 
beperking is dat het vrijwel onmogelijk is om zowel patiënten als medisch 
personeel behoorlijk te blinderen. Zelfs wanneer geopteerd wordt voor 
schijntherapie, bijvoorbeeld met SCS, zal de patiënt de aan- of 
afwezigheid van stimulatie zelf aanvoelen. Een andere belangrijke 
hinderpaal die kwalitatief hoogstaand interventioneel onderzoek in de weg 
staat, is de moeilijkheid om de resultaten te evalueren aangezien pijn niet 
objectief kwantitatief kan worden gemeten. 
De evidence afkomstig van interventioneel onderzoek is bijgevolg beperkt 
en van lage kwaliteit. Afgezien van de problemen met het randomiseren en 
blinderen moeten de voornaamste redenen hiervoor eveneens worden 
gezocht bij het relatief klein aantal proefpersonen en de korte 
opvolgingsperiode, die op zich dan weer een gevolg is van het grote aantal 
patiënten dat van de controlegroep naar de behandelde groep overging 
(cross-over).  

5.1. Beperkte evidence voor doeltreffendheid 
Onze systematische evaluatie van RCTs leverde evidence van lage tot 
matige kwaliteit op voor de doeltreffendheid van SCS bij patiënten met het 
mislukte rugoperatie syndroom, het complex regionaal pijnsyndroom, 
kritische ischemie van de ledematen en refractaire angina pectoris. Voor 
IADP werd enkel evidence van lage kwaliteit gevonden voor de 
doeltreffendheid bij patiënten met chronische refractaire kankerpijn. Voor 
de doeltreffendheid bij andere neuromodulatie indicaties werd geen 
evidence uit interventioneel onderzoek aangetroffen. 
Voorheen evalueerde een academisch consortium van pijnspecialisten ook 
al de evidence voor verschillende specifieke indicaties afzonderlijk, met 
daarbij ook evidence vanuit observationeel onderzoek. Via een formele 
methode om de evidence te wegen kwamen ze grotendeels tot dezelfde 
conclusie en formuleerden ze positieve aanbevelingen voor SCS bij het 
mislukte rugoperatie syndroom, complex regionaal pijnsyndroom en 
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refractaire angina pectoris en voor IADP bij chronische kankerpijn. 
Anderzijds benadrukten ze ook dat deze neuromodulatie technieken enkel 
in hooggespecialiseerde pijnbehandelcentra zouden mogen worden 
toegepast.  

5.2. Veiligheid 
Hoewel RCTs zich niet goed lenen voor het documenteren van 
ongewenste effecten, werden toch een aantal complicaties gemeld. 
Observationeel onderzoek toonde ook nog andere ongewenste effecten.  
Globaal genomen lijken ernstige ongewenste effecten veeleer uitzonderlijk. 
Anekdotisch werden incidenten gemeld die rechtstreeks verband houden 
met de ingreep (infecties, bloedingen) of met de werking van het systeem. 
Een slechte werking van een IADP systeem kan leiden tot 
levensbedreigende situaties als gevolg van een acute overdosis of 
ernstige ontwenningsverschijnselen.  
Ook in observationeel onderzoek werden problemen met de veiligheid 
gemeld, in het bijzonder in verband met de intrathecale toediening van 
opiaten, waaronder algemene endocriene complicaties, verhoogde 
mortaliteitscijfers of de ontwikkeling van granulomen aan het uiteinde van 
de katheter in de intrathecale ruimte. 

5.3. Conclusie 
Neuromodulatie (SCS en IADP) kan enkel worden overwogen voor een 
zorgvuldig uitgekozen groep patiënten die uitgebreid door een geheel 
multidisciplinair team van pijnspecialisten binnen een ervaren en 
gespecialiseerde pijnkliniek werden geëvalueerd. Alvorens iemand met 
neuromodulatie te behandelen dient deze patiënt een grondige en 
stapsgewijze periode van pijnbestrijding te hebben doorlopen, en moeten 
minder invasieve methoden onvoldoende resultaten hebben opgeleverd. 
Neuromodulatie is een interventionele benadering die niet vrij van risico is 
en waarvan de doeltreffendheid slechts beperkt werd aangetoond. 

6. ECONOMISCHE EVALUATIE 
Het ontbreken van afdoende evidence voor de doeltreffendheid heeft 
rechtstreekse gevolgen voor de beoordeling van de kosteneffectiviteit. 
Hoewel de prijzen en de kosten van de interventie doorgaans goed gekend 
zijn, blijft er vele onzekerheden over de impact van SCS en IADP op 
relevante klinische uitkomsten en op de kwaliteit van leven en over de 
bijkomende of vermeden kosten bijvoorbeeld voor aanvullende medicatie. 
We vonden slechts een beperkt aantal kosteneffectiviteitstudies gebaseerd 
op RCTs. Deze vertoonden op hun beurt dezelfde zwakheden die we ook 
al bij de evaluatie van de klinische evidence beschreven: kleine aantallen 
deelnemers, korte tijdhorizonten en geen blindering. De andere, 
economische evaluaties gebaseerd op modellen gingen uit van meerdere 
veronderstellingen die vaak niet door de nodige evidence waren 
onderbouwd.  
Een belangrijke onzekerheid is die over de levensduur van de batterij van 
het implantaat en over de impact daarvan op de globale kosten van de 
interventie.  
De beschikbare gegevens bij het mislukte rugoperatie syndroom en het 
complex regionaal pijnsyndroom wijzen globaal genomen in de richting van 
een gunstige kosteneffectiviteitsratio bij de gerefereerde drempelwaarden 
(zie tabel 7 in het volledige wetenschappelijk rapport). Toch staat de 
beperkte kwaliteit van de evidence duidelijke conclusies in de weg. De 
beschikbare gegevens voor het bepalen van de kosteneffectiviteitsratio bij 
patiënten met refractaire angina pectoris was niet afdoende en voor 
patiënten met kritische ischemie van de ledematen waren er helemaal 
geen gegevens over de kosteneffectiviteit beschikbaar. 
De algemeen gerapporteerde resultaten over de kosteneffectiviteit van 
SCS waren vooral gevoelig voor de veronderstellingen die over de 
kostprijs en de doeltreffendheid van het systeem werden gemaakt, over de 
levensduur van de batterij van de pulsgenerator, de globale kosten van de 
pijntherapie omwille van aanvullende medicatie en de kosten van 
’gebruikelijke zorg’. 
De beschikbare gegevens over de kosteneffectiviteit van IADP bij 
patiënten met het mislukte rugoperatie syndroom volstaat niet om 
sluitende conclusies te trekken, vooral door de afwezigheid van evidence 
over de doeltreffendheid. 
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7. REGLEMENTERING EN 
TERUGBETALING 

De huidige regelgeving voor de terugbetaling voor SCS en IADP in België 
vertoont opmerkelijke verschillen met die van de buurlanden: Frankrijk, 
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.  
Niettemin stellen de vijf landen verplicht dat de chronische pijnbehandeling 
gebeurt door een multidisciplinair team gespecialiseerd in pijnbestrijding.  

7.1. Indicaties 
De specifieke regelgeving in België is complex, gedetailleerd maar niet 
altijd transparant. Als algemene regel gaan de indicaties voor 
neuromodulatie enkel over neuropathische pijn. Maar de definitie en 
diagnose van pijn van neuropathische oorsprong zijn vatbaar voor 
interpretatie. Om een aantal interpretatieproblemen te verhinderen werd 
bijvoorbeeld het complex regionaal pijnsyndroom in België specifiek als 
indicatie uitgesloten. Daarnaast zijn de indicaties die voor terugbetaling 
van SCS en IADP in België in aanmerking komen nagenoeg identiek.  
Geen van de vier andere landen heeft een volledig heldere regelgeving, en 
er is bovendien een onsamenhangende veelheid van indicaties die worden 
aanvaard. Dit gebrek aan duidelijkheid houdt wellicht verband met de 
moeilijkheid om de pijnmechanismen duidelijk te definiëren en met het 
gebrek aan afdoende evidence over de doeltreffendheid. 
Zo is het in België bijvoorbeeld onduidelijk waarom indicaties zoals het 
mislukte rugoperatie syndroom of chronische pancreatitis wel als indicatie 
voor SCS in aanmerking komen terwijl het complex regionaal 
pijnsyndroom expliciet wordt uitgesloten. In een aantal van de vier andere 
landen wordt het complex regionaal pijnsyndroom of refractaire angina 
pectoris dan weer wel als indicatie aanvaard, terwijl dat voor chronische 
pancreatitis niet, of althans niet expliciet het geval is. Die verschillen lijken 
de onzekerheden over de eigenlijke indicaties voor neuromodulatie te 
weerspiegelen. 

Zoals eerder vermeld hanteert België voor IADP nagenoeg dezelfde 
indicaties als voor SCS, terwijl andere landen voor beide technieken 
verschillende terugbetalingregels toepassen. Bijgevolg en anders dan in 
andere landen wordt refractaire kankerpijn in België niet expliciet als een 
indicatie voor IADP genoemd, hoewel deze indicatie in de praktijk wel 
wordt aanvaard voor terugbetaling. Niettemin is er weinig 
wetenschappelijke evidence om IADP te ondersteunen bij de bestrijding 
van niet-kankerpijn. 

7.2. Duur van de testperiode 
Een ander belangrijk verschil is de duur van de testperiode: die bedraagt 
vier weken in België, maar is in de andere landen veel korter (vijf dagen tot 
twee weken afhankelijk van het land). Bovendien leidt deze langere 
testperiode in België niet tot veel negatieve testen. De grote meerderheid 
van de trials lijkt te leiden tot een positief besluit en worden gevolgd door 
een implantatie. 

7.3. Keuze van het implantaat 
In België gaat de specifieke regel voor het gebruik van herlaadbare 
neurostimulatoren uit van de levensduur van het eerste implantaat: een 
herlaadbare neurostimulator komt voor terugbetaling in aanmerking als het 
eerste implantaat minder dan twee jaar meeging. In Frankrijk, bijvoorbeeld, 
wordt bij het eerste implantaat uitgegaan van de stimulatie instellingen aan 
het einde van de testperiode, terwijl in andere landen dan weer de keuze 
wordt gelaten aan de zorgverstrekker. Toch zijn verschillende deskundigen 
het eens dat de verwachte levensduur van een niet-herlaadbare 
neurostimulator voor een specifieke individuele patiënt altijd moeilijk kan 
worden geraamd, omdat de levensduur sterk afhankelijk is van de patiënt.  
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8. GEBRUIK EN KOSTEN 
8.1. Data 
Om het gebruik te ramen van SCS en IADP in België gingen we uit van de 
individuele hospitalisatie en daghospitalisatie ontslaggegevens gekoppeld 
aan de facturatiegegevens van de gezondheidsverzekering, en ook van  
de globale gegevens over het implantaatgebruik (m.a.w. niet-
patiëntgerelateerd). We vergaarden individuele data voor de jaren 2002 tot 
2009. 

8.2. Ingeplante systemen 
Het aantal SCS implantaten (totaal van de primo-implantaten en 
vervangingen) in België steeg van minder dan 700 in 2002 tot ongeveer 
900 in 2009. Het aantal IADP implantaten bleef met minder dan 200 per 
jaar betrekkelijk stabiel. De herlaadbare neurostimulatoren deden pas 
tegen het einde van 2009 hun intrede; op het ogenblik van ons onderzoek 
waren er daardoor nog maar erg beperkte gegevens over hun gebruik 
beschikbaar. De specifieke RIZIV uitgaven voor materiaal lagen voor SCS 
in 2009 dicht bij de 9 miljoen € en voor IADP onder de 2 miljoen €. De 
geraamde totale kostprijs per implantaat in 2009 bedroeg, materiaal en 
hospitalisatiekosten inbegrepen om en bij de € 20 000 voor een 
herlaadbare SCS, ongeveer 14 000 € voor een IADP en 8800 € voor een 
niet-herlaadbare SCS. Het implantatiemateriaal vertegenwoordigt daarin 
het grootste deel van de kosten met respectievelijk € 18 500, € 10 100 en 
€ 7500. De totale jaarlijkse kostprijs die rechtstreeks gerelateerd is aan 
neuromodulatie implantaties werd in 2009 geraamd op € 12,5 miljoen. 
Het gebruik van neurostimulatie vertoonde grote verschillen naargelang 
ziekenhuis en regio. In 55 ziekenhuizen werden neuromodulatie-
implantaties uitgevoerd, maar het aantal implantaties varieerde sterk; één 
enkel ziekenhuis nam meer dan een vierde van alle implantaten voor zijn 
rekening. De meeste inplantingen gebeurden in Vlaanderen en 
voornamelijk in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en in de provincie 
Antwerpen. Het merendeel van de geïmplanteerde patiënten woont ook in 
die provincies. 
De Belgische cijfers over het gebruik van neuromodulatie liggen opvallend 
hoger dan in de overige vier landen. Jaarlijks worden er in België per 
miljoen inwoners 85 SCS en 18 IADP systemen ingeplant. Die cijfers 

liggen in de andere landen lager: 54 en 1,4 voor SCS en IADP 
respectievelijk in Nederland, 11 en 1,7 in Frankrijk (hoewel het laatste cijfer 
ook de Baclofen pompen bevat die voor andere indicaties dan chronische 
pijn worden geplaatst), 12 en 13 in Duitsland (eveneens inclusief Baclofen 
pompen) en 22 en 1,6 in het Verenigd Koninkrijk. 

8.3. Patiënten en indicaties 
Eerst vergaarden we informatie over patiënten en indicaties via de opinie 
van deskundigen. Daaruit bleek dat het mislukte rugoperatie syndroom de 
belangrijkste indicatie voor SCS in België vormt, terwijl IADP algemeen als 
laatste optie geldt voor refractaire pijn die op geen enkele andere therapie 
nog reageert. Anderzijds werden de patiënten beschreven als personen 
van middelbare leeftijd, maar met een redelijke levensverwachting. 
Uit onze gegevens bleek dat zowat 60% van de patiënten met een 
neuromodulatie implantatie een vrouw is en de gemiddelde leeftijd 
bedroeg voor SCS 52 jaar en voor IADP 55 jaar. 
We hoopten dat we uit de ziekenhuisdiagnosen informatie over de 
indicaties en de onderliggende toestand van de patiënten zouden kunnen 
afleiden, maar de ICD diagnose codes in de minimale ziekenhuis 
gegevens bleken teleurstellend onspecifiek. Binnen de top 5 van de 
hoofddiagnosecodes waren er drie onspecifiek en samen goed voor 60% 
van de hoofddiagnoses. Globaal vonden we bij slechts 14% (SCS) en 17% 
(IADP) van de patiënten met een neuromodulatie implantaat de 
hoofddiagnosecode van het postlaminectomie syndroom. Van de 
locatiespecifieke postlaminectomiecodes betrof meer dan 80% de lumbale 
streek. Andere diagnosecodes die we aantroffen, konden moeilijk 
nauwkeurig worden geïnterpreteerd. 
De dataset bevatte ook informatie over eerdere ziekenhuisopnames van 
patiënten die een neuromodulatie implantaat kregen. Bijgevolg konden we 
voor de jaren 2007 en 2008 de rugoperaties terugvinden die in de vijf 
voorgaande jaren waren uitgevoerd. 32% van de patiënten die in 2007 of 
in 2008 een SCS implantaat kregen, onderging in de 5 jaar voordien een 
rugoperatie (tegenover 16% van de patiënten met een IADP-implantaat). 
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Eerder werd al gemeld dat de incidentie van rugoperaties in België hoger 
ligt dan in omliggende landen, wat zou kunnen leiden tot relatief meer 
problemen van mislukte rugoperatie. Dat dit op zijn beurt verband zou 
houden met het hoge niveau van neuromodulatiegebruik in België is een 
plausibele verklaring, maar kon door deze data niet hard worden gemaakt. 
Indirecte aanwijzingen, zoals de hogere frequentie van rugoperaties in 
België dan in de buurlanden en de regionale spreiding van de incidentie 
van rugoperaties vergelijkbaar met de distributie van 
neuromodulatiegebruik (meer in het noorden van het land) kan enkele 
aanwijzingen aanreiken om dit probleem beter te begrijpen, maar om deze 
kwestie volledig op te helderen ontbreekt het ons aan gedetailleerde 
patiëntgegevens. 

8.4. Levensduur van de batterijen 
We raamden de levensduur van de batterijen van de implantaten aan de 
hand van een overlevingsanalyse. Die ramingen verschilden afhankelijk 
van de veronderstellingen in het model, maar in ons uitgangsscenario 
bedroeg de mediane vervangingsduur van SCS implantaten tussen 2002 
en 2008 3,2 jaar. De mediane vervangingsduur voor IADP werd niet 
bereikt gedurende vijf jaar opvolging.  

9. CONCLUSIE 
De beschikbare evidence levert enkel beperkte aanwijzingen voor de 
doeltreffendheid en de kosteneffectiviteit van neuromodulatie. De best 
gedocumenteerde indicaties voor SCS zijn mislukt rugoperatie syndroom, 
complex regionaal pijnsyndroom, ischemie van de ledematen en angina 
pectoris. Voor IADP is refractaire kankerpijn de best gedocumenteerde 
indicatie. 
Neuromodulatie (SCS en IADP) is een interventionele techniek die moet 
worden gezien als de laatste optie binnen een stapsgewijze en meerlagige 
benadering van chronische refractaire pijn. Neuromodulatie mag slechts 
een klein onderdeel vormen van een brede waaier van interventies binnen 
een multidisciplinaire benadering van de bestrijding van chronische pijn. 
Door het gebrek aan evidence mag neuromodulatie slechts worden 
beschouwd als laatste toevlucht voor patiënten bij wie de rest van het 
therapeutische arsenaal geen bevredigende pijnbestrijding opleverde. 
Bijkomende voorwaarde is dat deze patiënten vooraf volledig werden 
geëvalueerd in een multidisciplinaire pijnkliniek. Deze multidisciplinaire 
teams moeten afhankelijk van de oorzaak van de pijn ook andere 
specialisten betrekken, waaronder vasculaire chirurgen, cardiologen, 
oncologen, en gespecialiseerde paramedische zorgverleners. 
De indicaties die momenteel in België voor terugbetaling in aanmerking 
komen, stemmen slechts gedeeltelijk overeen met de beschikbare 
evidence en de aanvaarde indicaties vertonen opmerkelijke verschillen in 
de verschillende landen. De actuele regels betreffende terugbetaling zijn in 
België momenteel veeleer vaag, niet in het minst omdat de term 
‘neuropathische pijn’ voor interpretatie vatbaar is. Meer nog, er blijkt vaak 
een gebrek aan samenhang tussen de beschikbare evidence en de 
erkende indicaties, zoals dit ook in de overige landen het geval is. Dit 
wordt overduidelijk wanneer we de erkende indicaties in verschillende 
landen vergelijken. 
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Niet onverwacht vertoont het gebruik van SCS en IADP grote verschillen 
tussen de landen wat het aantal implantaten betreft, en is het volume van 
het neuromodulatiegebruik in België opmerkelijk hoger dan in de 
buurlanden. Verder vertoont België grote geografische verschillen en zijn 
sommige centra echte uitschieters. Zelfs zonder enige causale 
gevolgtrekking doet de empirisch erg ongelijke geografische spreiding 
vragen rijzen over de gepastheid van de interventies en over de gelijke 
toegankelijkheid tot de behandeling voor patiënten. 
Omwille van de beperkte evidence is het belangrijk dat de patiënten 
correct worden geïnformeerd over de onzekerheden van deze technieken, 
in het bijzonder de onzekerheid over doeltreffendheid en veiligheid, de 
beperkte levensduur van de batterijen en daardoor de grote kans op een 
toekomstig heringreep. 
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 AANBEVELINGENa 
 

Aan de Minister, na advies van de bevoegde instanties:  
• De indicaties van neuromodulatie die in aanmerking komen voor terugbetaling 

zouden moeten worden herzien: 
o Ze zouden beter in overeenstemming moeten gebracht worden met de (beperkte) 

beschikbare evidentie. 
o Neuromodulatie kan slechts overwogen worden als een van de laatste 

behandelingen nadat, in een stapsgewijze, geïntegreerde en multidisciplinaire 
aanpak, de minder invasieve alternatieven werden uitgeput. 

o De aanpassing van de regelgeving moet gebeuren in nauw overleg met de 
wetenschappelijke verenigingen van in chronische pijn gespecialiseerde 
anaesthesisten, en met de inbreng van paramedici en van andere medische 
specialismen (neurochirurgen, orthopedisten, vaatchirurgen, cardiologen, 
oncologen…) in functie van de specifieke indicaties. 

• Voor de indicatie van mislukte rugoperatie syndroom (failed back surgery syndrome) 
zijn er aanwijzingen dat de indicatiestelling voor rugchirurgie zelf best aan een 
kritisch onderzoek wordt onderworpen. 

• Een verkorting van de proefperiode tussen het implanteren van de 
electroden/catheters en de stimulator/pomp kan overwogen worden. Er wordt 
aanbevolen om binnen een beperkt kader en mits strikte afspraken gegevens te 
verzamelen over ondermeer doeltreffendheid, veiligheid en de modaliteiten van de 
proefperiode, ter ondersteuning van de besluitvorming in de toekomst. 

• Momenteel ontbreken de nodige gegevens om een voldoende zicht te krijgen op de 
plaats van de herlaadbare stimulator in de terugbetaling. De hoge prijs van de 
herlaadbare toestellen moet kritisch herbekeken worden. 

• Op dit moment is de multidisciplinaire aanpak van chronische pijn vooral geregeld 
via tijdelijke proefprojecten. Een meer gestructureerde benadering gekoppeld aan 
een meting van het resultaat is wenselijk.  

• De benodigde capaciteit en geografische spreiding van de pijncentra, hun verwachte 
dienstverlening en de professionele vereisten van de medewerkers dient verder te 

                                                      
a  Alleen het KCE is verantwoordelijk voor de aanbevelingen aan de overheid 
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worden bepaald. Er zijn voldoende gegevens beschikbaar voor deze verdere 
precisering. 

Aanbevelingen voor de zorgverleners: 
• De betrokken wetenschappelijke verenigingen moeten aangespoord worden om 

verder klinische praktijkrichtlijnen uit te werken voor patiënten met chronische pijn. 
• Zorgverleners moeten patiënten voldoende informeren over neuromodulatie, meer 

bepaald over het gebrek aan evidentie over doeltreffendheid, veiligheid en de 
beperkte levensduur van de batterijen en bijhorende risico’s op heringreep. 

Aanbevelingen voor verder onderzoek: 
• Er is een belangrijk gebrek aan gegevens over doeltreffendheid en veiligheid van 

neuromodulatie. Bijkomend en goed uitgevoerd interventie onderzoek is hiervoor 
nodig; dit gebeurt bij voorkeur multicentrisch en internationaal. 

• Een betere voorspelling van de levensduur van batterijen is wenselijk en zou op basis 
van instellingsparameters van het apparaat mogelijk moeten zijn. Dit is een 
belangrijke opdracht voor de industrie die deze apparaten ontwikkelt. 
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