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Mevrouw, meneer

In samenspraak met uw behandelende arts werd zojuist beslist om voor u het traject 
neurostimulatie op te starten. Om te kunnen genieten van de terugbetaling van dit 
systeem door uw mutualiteit, zijn door de wet een aantal verplichte 
stappen opgelegd. 
Via deze bundel wensen wij u over deze verplichte stappen zo goed mogelijk te 
informeren.

De aanvraag tot terugbetaling bestaat uit drie delen:
1.	 Vóór	de	proefimplantatie;
2.	 Gedurende	de	proefperiode;
3.	 Na	definitieve	implantatie.

	 Deel	1:	voor	proefimplantatie

Opstarten van de aanvraag (zie bijlage 1: printscreens verkrijgbaar)

Sinds 1 januari 2018 zijn wij verplicht de aanvraag tot terugbetaling van de neurostimu-
lator via het digitale platform Neuro Pain Platform aan te vragen. 
U zal op onze dienst dan ook een ‘informed consent’ verklaring moeten invullen om aan 
te geven dat u hiermee akkoord bent. Hierop dient u eveneens een gsmnummer in te 
vullen waarop het systeem gedurende een aantal fases automatisch een sms zal            
versturen. 
Uitzonderlijk kan het voorvallen dat u toch geen sms ontvangt. Gelieve dan ook zelf 
soms in te loggen op het platform om te zien af bepaalde zaken moeten worden 
vervolledigd (zie bijlage 5).
De eerste sms die u ontvangt, wordt verstuurd van zodra wij uw gegevens hebben 
ingevoerd in het Neuro Pain Platform (NPP). U ontvangt deze sms opdat u uw ‘informed 
consent’ zou geven via dit platform, alsook uw telefoonnummer zou koppelen. Dit kan u 
doen door te surfen naar de website http://neuro-pain.be en in te loggen aan de hand 
van uw identiteitskaart en identiteitskaartlezer (of via itsme). Volg de stappen op het 
scherm. Gelieve deze twee stappen zo snel mogelijk uit te voeren. Pas hierna kan de arts 
de aanvraag opstarten in het NPP! 
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Psychologische evaluatie (zie bijlagen 2 en 3)

Van zodra de arts uw medisch dossier heeft toegevoegd in het NPP, zal u dan ook een 
tweede sms ontvangen die aangeeft dat er vragenlijsten voor u klaarstaan. Deze 
tweede sms staat in het thema van de psychologische evaluatie. 
Dit luik bestaat enerzijds uit een reeks vragenlijsten die u via het NPP dient in te vullen 
en anderzijds uit minimum twee psychologische screenings die op onze dienst 
worden uitgevoerd.
Om de vragenlijsten in te vullen dient u wederom te surfen naar de website        
http://neuro-pain.be en aan te loggen aan de hand van uw identiteitskaart en         
identiteitskaartlezer (of via itsme). 

Wanneer u bent ingelogd zal u twee grote velden merken met enerzijds het ‘dagboek’ 
en anderzijds de ‘vragenlijsten’. 
Voorlopig hoeft u nog niets te doen met het dagboek, gelieve te klikken op vragen-
lijsten.

Drie vragenlijsten zullen hierop klaar staan:
• SCL-90-R
• PCI – Pijncoping Inventarisatielijst
• IAS – Illness Attitude Scale

Gelieve deze vragenlijsten zeker vóór uw tweede afspraak bij de psycholoog in te 
vullen. 
Het is niet verplicht de vragenlijsten in één keer in te vullen, u mag dit gerust opsplit-
sen of zelfs halverwege stoppen. Het systeem onthoudt uw voorgaande antwoorden 
en pikt steeds in waar u gestopt was. 
De twee wettelijk verplichte afspraken bij de psycholoog zal u op onze dienst mee-
krijgen. 

Bespreking op het NAO
Na deze twee stappen zal uw dossier besproken worden op het Multidisciplinair 
Algologisch Overleg (MAO) én op het Nationaal Advies Orgaan (NAO). 
Het NAO komt ongeveer iedere 1,5 maand samen. De aanwezigen op dit overleg zijn 
artsen van de verschillende pijnklinieken, adviserend-geneesheren van de mutualitei-
ten en vertegenwoordigers van het RIZIV. 

Pas wanneer een positief besluit wordt genomen op dit NAO én dit wordt bevestigd 
door de mutualiteit, kan worden overgegaan tot implantatie van de elektrode en dus 
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start van de proefperiode. Van zodra wij beide bevestigingen hebben ontvangen, 
zullen wij u dan ook telefonisch contacteren om de ingreep te plannen.

 Deel 2: de proefperiode

Pijndagboek (zie bijlage 2)

U wordt opgenomen op de afdeling pijnkliniek voor implantatie van de elektrode(s). 
Vanaf de dag na de ingreep dient u dagelijks gedurende 21 aaneensluitende dagen 
het digitale dagboek in te vullen. Deze stap is zeer belangrijk in het bekomen van de 
terugbetaling.
Het dagboek kan u invullen door wederom te surfen naar http://neuro-pain.uza.be 
en in te loggen. Vervolgens klikt u op het veld ‘Dagboek’. 

Iedere dag dient u hierop drie scores in te geven:
• Pijnscore 
• Activiteitenscore
• Slaapscore

Daarnaast zal u op dag 14 en dag 21 uw medicatiegebruik dienen in te vullen (zie 
bijlagen 2 en 4).

Psychologische evaluatie (zie bijlagen 2 en 3)

Op het einde van de proefperiode is nog een laatste psychologische screening 
verplicht. Deze afspraak zal u worden gegeven gedurende één van de follow-up 
afspraken. 

Zodra de 21 dagen proefperiode voorbij zijn, zullen er opnieuw drie vragenlijsten 
klaarstaan: 

• GPE-DV - Global Perceived Effect
• SCL-90-R
• Katz

Gelieve deze dan zo snel als mogelijk in te vullen.



5

Bespreking op het NAO

Na de proefperiode en psychologische evaluatie dient het dossier opnieuw te worden 
besproken op het MAO en NAO. 
Wederom kan de ingreep voor definitieve implantatie van de batterij pas worden 
gepland na bevestiging van het NAO en de mutualiteit, waarvoor wij u telefonisch 
zullen contacteren. 

	 Deel	3:	na	definitieve	implantatie

Zesmaandelijkse controle

Eenmaal de neurostimulator volledig is geïmplanteerd, bent u wettelijk verplicht om 
twee keer per jaar op controle te komen. Dit hebt u ook ondertekend op het 
‘informed consent’: “Ik verbind mij ertoe minstens twee keer per kalenderjaar te worden 
geëvalueerd en opgevolgd door het behandelend multidisciplinair algologisch team.”

Het is belangrijk om deze tweejaarlijkse controle goed op te volgen, opdat toekomstige 
tussenkomst voor bijv. vervanging van de batterij of elektrode steeds blijft terugbe-
taald. 

Iedere zes maanden zal u van het platform een sms ontvangen om u hieraan te herin-
neren. Indien u geen afspraak hebt voor opvolging op onze dienst, gelieve ons dan ook 
zelf te contacteren om een afspraak vast te leggen. De arts dient namelijk bij iedere 
zesmaandelijkse opvolging een aantal gegevens in te vullen op het NPP (pijnscore/
slaapscore/wijziging van behandeling enz.). 
Tegelijkertijd dient u iedere keer vier psychologische  vragenlijsten in te vullen op het 
NPP. 

 Problemen?

Indien u problemen ondervindt of verder nog vragen heeft in verband met het Neuro 
Pain Platform, kan u ons steeds telefonisch contacteren op het nummer 03/760.23.18.
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Multidisciplinair Pijncentrum

Moerlandstraat 1 - 9100 Sint-Niklaas
tel. 03 760 23 18 - fax 03 760 23 38 

www.pijncentrum-aznikolaas.be - pijnkliniek@aznikolaas.be

AZ Nikolaas vzw
tel. 03 760 60 60 - fax 03 760 60 70

www.aznikolaas.be - info@aznikolaas.be
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