Dit nieuw artikel 14 n) Wervelkolompathologieën treedt in voege vanaf 1 september 2022
n) de verstrekkingen die tot het specialisme orthopedische heelkunde (DP) en neurochirurgie
(DA) behoren :
§ 1. I. Bloedige behandelingen
A. Cervicale procedures
^^ Decompressie van het ruggenmerg ter hoogte van de cervicale
224011 224022 wervelkolom via transorale, transmaxillaire of transmandibulaire
toegangsweg

K 500

^^ Decompressie van het ruggenmerg ter hoogte van de cervicale
224033 224044 wervelkolom via transorale, transmaxillaire of transmandibulaire
toegangsweg, inclusief reconstructie

K 555

224055 224066 ^ Anterieure densfixatie d.m.v. schroef

K 335

224070 224081

^ Cervicale discectomie via anterieure toegangsweg inclusief reconstructie
K 350
op 1 niveau

224092 224103

^ Cervicale discectomie via anterieure toegangsweg inclusief reconstructie
K 435
op 2 niveaus

224114 224125

^ Cervicale discectomie via anterieure toegangsweg inclusief reconstructie
K 520
op 3 of meer niveaus

224136 224140

^ Corporectomie van een cervicale wervel via anterieure toegangsweg,
inclusief reconstructie op 1 niveau

K 430

224151 224162

^ Corporectomie van cervicale wervels via anterieure toegangsweg,
inclusief reconstructie op 2 niveaus

K 540

224173 224184

^ Corporectomie van cervicale wervels via anterieure toegangsweg,
inclusief reconstructie op 3 of meer niveaus

K 650

224195 224206

^ Cervicale anterieure of laterale foraminotomie al dan niet met
decompressie van de vertebrale arterie, op 1 niveau

K 350

224210 224221

^ Cervicale anterieure of laterale foraminotomie al dan niet met
decompressie van de vertebrale arterie, op 2 niveaus

K 435

224232 224243

^ Cervicale anterieure of laterale foraminotomie al dan niet met
decompressie van de vertebrale arterie, op 3 of meer niveaus

K 520

224254 224265 ^ Occipitocervicale fusie en/of fixatie, inclusief de eventuele decompressie K 310
224276 224280

^ Posterieure fusie en/of fixatie van de cervicale wervels C1 en C2 d.m.v.
haken of draden

K 170

224291 224302

^ Posterieure fusie en/of fixatie van de cervicale wervels C1 en C2 d.m.v.
schroeven

K 310

224313 224324 ^ Cervicale laminectomie ongeacht het aantal niveaus

K 280

224335 224346 ^ Cervicale laminoplastie op 1 niveau

K 250

224350 224361 ^ Cervicale laminoplastie op 2 niveaus

K 310

224372 224383 ^ Cervicale laminoplastie op 3 of meer niveaus

K 370

224394 224405 ^ Cervicale posterieure foraminotomie op 1 niveau

K 350

224416 224420 ^ Cervicale posterieure foraminotomie op 2 niveaus

K 435
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224431 224442 ^ Cervicale posterieure foraminotomie op 3 of meer niveaus

K 520

224453 224464

^ Cervicale of cervico-thoracale posterieure fixatie, inclusief eventuele
decompressie, op 1 niveau

K 225

224475 224486

^ Cervicale of cervico-thoracale posterieure fixatie, inclusief de eventuele
decompressie, op 2 niveaus

K 280

224490 224501

^ Cervicale of cervico-thoracale posterieure fixatie, inclusief de eventuele
decompressie, op 3 of meer niveaus

K 335

^^ Cervicale reconstructie met zowel anterieure als posterieure fixatie of
224512 224523 anterieure fixatie en posterieure decompressie of laminoplastie tijdens één
heelkundige ingreep

K 560

224534 224545

Biopsie van een cervicale extradurale neoplastische of inflammatoire
massa via heelkundige weg

K 95

224556 224560

^ Resectie of debulking van een cervicale spinale neoplastische of
inflammatoire massa

K 300

224571 224582

^^ Resectie of debulking van een cervicale spinale neoplastische of
inflammatoire massa met reconstructie

K 500

224593 224604

^^ Totale in blok cervicale spondylectomie voor tumor en reconstructie op
K 670
1 niveau

224615 224626

^^ Totale in blok cervicale spondylectomie voor tumor met reconstructie
op 2 niveaus

K 835

224630 224641

^^ Totale in blok cervicale spondylectomie voor tumor met reconstructie
op 3 of meer niveaus

K 1000

224652 224663

Heelkundige verwijdering van osteosynthesemateriaal ter hoogte van de
cervicale wervelkolom

K 155

Heelkundige plaatsing van een externe fixator of tractie voor immobilisatie
224696 224700 van fracturen, luxaties of luxatie-fracturen van cervicale en/of hoog
K 80
thoracale wervels
Gesloten repositie van fracturen, luxaties of luxatie-fracturen desgevallend
224711 224722 inclusief externe fixatie of tractie voor immobilisatie van cervicale en/of
K 120
hoog thoracale wervels
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B. Thoraco-lumbale procedures
224733 224744

^^ Resectie van een thoracale discushernia via anterieure toegangsweg,
open of endoscopisch, op 1 niveau

K 400

224755 224766

^^ Resectie van een thoracale discushernia via anterieure toegangsweg,
open of endoscopisch, op 2 niveaus

K 490

224770 224781

^^ Resectie van een thoracale discushernia via anterieure toegangsweg,
open of endoscopisch, op 3 of meer niveaus

K 580

224792 224803

^^ Corporectomie van een thoracale wervel via anterieure toegangsweg
met reconstructie, open of endoscopisch, op 1 niveau

K 430

224814 224825

^^ Corporectomie van thoracale wervels via anterieure toegangsweg met
reconstructie, open of endoscopisch, op 2 niveaus

K 540

224836 224840

^^ Corporectomie van thoracale wervels via anterieure toegangsweg met
reconstructie, open of endoscopisch, op 3 of meer niveaus

K 650

224851 224862 ^ Thoracale laminectomie ongeacht het aantal niveaus

K 170

224873 224884

^ Fixatie van (een) thoracale wervel(s) via posterieure toegangsweg
ongeacht het aantal niveaus

K 250

224895 224906

^ Fixatie van (een) thoracale wervel(s) via posterieure toegangsweg,
inclusief laminectomie ongeacht het aantal niveaus

K 305

224910 224921 ^ Thoracale decompressie via costotransversale weg

K 335

224932 224943

^ Thoracale decompressie via costotransversale weg, inclusief
reconstructie

K 390

224954 224965

Biopsie van een thoracale extradurale neoplastische of inflammatoire
massa via heelkundige weg

K 95

224976 224980

^ Resectie of debulking van een thoracale spinale neoplastische of
inflammatoire massa

K 300

224991 225002

^^ Resectie of debulking van een thoracale spinale neoplastische of
inflammatoire massa, inclusief reconstructie

K 500

225013 225024

^^ Totale in blok thoracale spondylectomie voor tumor en reconstructie op
K 670
1 niveau

225035 225046

^^ Totale in blok thoracale spondylectomie voor tumor en reconstructie op
K 835
2 niveaus

225050 225061

^^ Totale in blok thoracale spondylectomie voor tumor en reconstructie op
K 1000
3 of meer niveaus

^ Unilaterale lumbale (micro) discectomie of unilaterale (interlaminaire)
225072 225083 decompressie voor foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 1
niveau

K 200

^ Unilaterale lumbale (micro) discectomie of unilaterale (interlaminaire)
225094 225105 decompressie voor foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 2
niveaus

K 250

^ Unilaterale lumbale (micro) discectomie of unilaterale (interlaminaire)
225116 225120 decompressie voor foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 3 of K 300
meer niveaus
225131 225142

^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief
reconstructie op 1 niveau
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K 350

225153 225164

^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief
reconstructie op 2 niveaus

K 435

225175 225186

^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief
reconstructie op 3 of meer niveaus

K 520

^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief
225190 225201 reconstructie anterieur of lateraal en bijkomende posterieure fixatie d.m.v. K 460
pedikelschroeven, op 1 niveau
^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief
225212 225223 reconstructie anterieur of lateraal en bijkomende posterieure fixatie d.m.v. K 575
pedikelschroeven, op 2 niveaus
^^ Lumbale discectomie via anterieure of laterale toegangsweg, inclusief
225234 225245 reconstructie anterieur of lateraal en bijkomende posterieure fixatie d.m.v. K 690
pedikelschroeven, op 3 of meer niveaus
225256 225260

^^ Corporectomie van een lumbale wervel via anterieure of laterale
toegangsweg, inclusief reconstructie, op 1 niveau

K 450

225271 225282

^^ Corporectomie van lumbale wervels via anterieure of laterale
toegangsweg, inclusief reconstructie, op 2 niveaus

K 560

225293 225304

^^ Corporectomie van lumbale wervels via anterieure of laterale
toegangsweg, inclusief reconstructie, op 3 of meer niveaus

K 670

^^ Corporectomie van een lumbale wervel via anterieure of laterale
225315 225326 toegangsweg, inclusief reconstructie en posterieure fixatie d.m.v.
pedikelschroeven, op 1 niveau

K 560

^^ Corporectomie van lumbale wervels via anterieure of laterale
225330 225341 toegangsweg, inclusief reconstructie en posterieure fixatie d.m.v.
pedikelschroeven, op 2 niveaus

K 700

^^ Corporectomie van lumbale wervels via anterieure of laterale
225352 225363 toegangsweg, inclusief reconstructie en posterieure fixatie d.m.v.
pedikelschroeven, op 3 of meer niveaus

K 840

225374 225385

^ Bilaterale lumbale decompressie (interlaminair of via laminectomie) voor
K 250
centrale of foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 1 niveau

225396 225400

^ Bilaterale lumbale decompressie (interlaminair of via laminectomie) voor
K 325
centrale of foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 2 niveaus

^ Bilaterale lumbale decompressie (interlaminair of via laminectomie) voor
225411 225422 centrale of foraminale of laterale recessus stenose of cyste, op 3 of meer
K 400
niveaus
225455 225466

^ Lumbale pedikelschroeffixatie via posterieure toegangsweg, op 1 of
meerdere niveaus

K 280

225470 225481

^ Lumbale pedikelschroeffixatie via posterieure toegangsweg en
decompressie, inclusief eventuele posterolaterale fusie, op 1 niveau

K 300

225492 225503

^ Lumbale pedikelschroeffixatie via posterieure toegangsweg en
decompressie, inclusief eventuele posterolaterale fusie, op 2 niveaus

K 380

^ Lumbale pedikelschroeffixatie via posterieure toegangsweg en
225514 225525 decompressie, inclusief eventuele posterolaterale fusie, op 3 of meer
niveaus

K 460

225536 225540

^^ Posterieure of transforaminale lumbale intercorporele fusie met
pedikelschroeffixatie (PLIF, TLIF), op 1 niveau
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K 360

225551 225562

^^ Posterieure of transforaminale lumbale intercorporele fusie met
pedikelschroeffixatie (PLIF, TLIF), op 2 niveaus

K 450

225573 225584

^^ Posterieure of transforaminale lumbale intercorporele fusie met
pedikelschroeffixatie (PLIF, TLIF), op 3 of meer niveaus

K 540

225595 225606 ^ Heelkundige behandeling van een lumbale spondylolyse

K 280

^^ Heelkundige behandeling van een lumbale spondylolisthesis graad III of
225610 225621 IV door resectie van de sacrale koepel en reconstructie (Meyerding
K 560
classificatie)
225632 225643

Biopsie van een lumbale extradurale neoplastische of inflammatoire massa
K 95
via heelkundige weg

225654 225665

^ Resectie of debulking van een lumbale spinale neoplastische of
inflammatoire massa

K 300

225676 225680

^^ Resectie of debulking van een lumbale spinale neoplastische of
inflammatoire massa, inclusief reconstructie

K 500

225691 225702

^^ Totale in blok lumbale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 1
K 670
niveau

225713 225724

^^ Totale in blok lumbale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 2
K 835
niveaus

225735 225746

^^ Totale in blok lumbale spondylectomie voor tumor en reconstructie op 3
K 1000
of meer niveaus

225750 225761

^^ Thoraco-lumbale corporectomie en reconstructie langs posterieure
toegangsweg, op 1 niveau

K 670

225772 225783

^^ Thoraco-lumbale corporectomie en reconstructie langs posterieure
toegangsweg, op 2 niveaus

K 835

225794 225805

^^ Thoraco-lumbale corporectomie en reconstructie langs posterieure
toegangsweg, op 3 niveaus

K 1000

225816 225820

Heelkundig verwijderen van osteosynthesemateriaal ter hoogte van de
thoraco-lumbale wervelkolom over maximaal 5 niveaus

K 140

225831 225842

Heelkundig verwijderen van osteosynthesemateriaal ter hoogte van de
thoraco-lumbale wervelkolom over 6 niveaus of meer

K 195

Pagina 5 van 12

C. Heelkunde voor deformiteiten voor :
225890 225901

^^ Thoraco-lumbale scoliose van meer dan 6 niveaus en minder dan 12
niveaus inclusief neuromonitoring

K 670

225912 225923

^^ Sagittale balans correctie voor thoraco-lumbale misvorming d.m.v.
pedikel substractie osteotomie

K 560

225934 225945

^^ Sagittale balans correctie voor thoraco-lumbale misvorming d.m.v.
posterieure wervel osteotomie, op 1 niveau

K 300

225956 225960

^^ Sagittale balans correctie voor thoraco-lumbale misvorming d.m.v.
posterieure wervel osteotomie, op 2 niveaus

K 375

225971 225982

^^ Sagittale balans correctie voor thoraco-lumbale misvorming d.m.v.
posterieure wervel osteotomie, op 3 of meer niveaus

K 450

225993 226004

^^ Thoraco-lumbale scoliose van 12 of meer niveaus inclusief de
neuromonitoring

K 800

226015 226026

^^ Scoliose d.m.v. anterieure release met interpositie van greffes, op 3
niveaus of meer

K 390

226030 226041 ^ Scoliose d.m.v. "growing rods" - implantatie van staven

K 140

226052 226063 ^ Scoliose d.m.v. "growing rods" - implantatie van anchors of ankers

K 140

226074 226085 Scoliose d.m.v. "growing rods" - verlenging

K 140
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D. Sacrale procedures
226096 226100

Biopsie van een extradurale neoplastische of inflammatoire massa van het
sacrum via heelkundige weg

226111 226122 ^ Resectie van een neoplastische of inflammatoire massa van het sacrum
226133 226144

^^ Resectie van een neoplastische of inflammatoire massa van het sacrum
met reconstructie van de lumbo-sacrale junctie

K 95
K 225
K 670

226155 226166 ^^ Totale in blok sacrectomie voor tumor zonder reconstructie

K 400

226170 226181 ^^ Totale in blok sacrectomie voor tumor met reconstructie

K 835

226214 226225 Coccygectomie

K 80

226236 226240 ^ Fixatie van het sacro-iliacaal gewricht

K 195
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E. Intradurale spinale procedures
226251 226262 ^^ Heelkundige drainage van een spinaal intraduraal hematoom

K 500

226273 226284

^^ Heelkundige behandeling van een spinale arterioveneuze fistel of
malformatie

K 1000

226295 226306

^^ Biopsie van een intramedullaire neoplastische of inflammatoire massa
via heelkundige weg

K 500

226310 226321 ^^ Resectie van een intradurale extramedullaire tumor

K 800

226332 226343 ^^ Resectie van een intramedullaire tumor

K 1000

226354 226365 ^^ Resectie van een spinale zenuwschedetumor

K 800

226376 226380 ^^ Drainage bij syringomyelie

K 500

226391 226402

^^ Heelkundige behandeling van arachnoïdale vergroeiingen bij
syringomyelie

226413 226424 ^^ Heelkundige behandeling van een congenitale meningomyelocoele
226435 226446

^^ Heelkundige behandeling voor lipomeningomyelocoele (congenitale
tethered cord)

226450 226461 ^^ Heelkundige behandeling voor verworven tethered cord
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K 500
K 400
K 1000
K 600

F. Management van spinale complicaties
226472 226483

Heelkundige drainage van een postoperatief spinaal extraduraal hematoom
inclusief decompressie

226494 226505 Sluiting van spinale durascheur

K 170
K 200

226516 226520

Heelkundige behandeling van een diepe, subfasciale infectie na spinale
chirurgie

K 225

226531 226542

Herhaalde heelkundige behandeling van een diepe, subfasciale infectie na
spinale chirurgie met bijkomend debridement

K 140

226553 226564

Heelkundige behandeling van oppervlakkige wondproblemen na spinale
chirurgie

K 20

226575 226586

Heelkundige verwijdering of verplaatsing van een schroef of losgeraakt
(loosening) en/of gebroken materiaal.

K 50

G. Varia

226590 226601 Plaatsing van een spacer tussen de processus spinosi
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K 85

II. Onbloedige behandelingen
1° De onbloedige behandelingen van de fracturen worden ingedeeld in twee groepen. De essentiële
maatstaf voor die indeling is de verandering van de anatomische toestand welke de repositie
teweegbrengt: een controleradiografie moet daarvan het bewijs leveren.
De behandelingen van de fracturen zonder repositie met orthopedische toestellen: gips, beugels,
spalken, kleef- of gewone banden mogen slechts éénmaal per behandeling van een zelfde fractuur
worden aangerekend.
De behandeling van fracturen met repositie omvatten het aanleggen van contentiemiddelen van
welk type ook. De behandelingen met continue tractie mogen als behandelingen met repositie
worden aangezien. Deze behandelingen mogen slechts éénmaal per behandeling van een zelfde
fractuur worden aangerekend.
Bij de behandeling van een zelfde fractuur mogen de omschrijvingen "behandeling van fracturen
zonder repositie" en "behandeling van fracturen met repositie" niet na elkaar worden aangerekend.
De voorlopige contentie vóór een repositie wordt getarifeerd volgens de verstrekking aangeduid
met de rangnummers 145250-145261.
2° De behandelingen van luxaties omvatten de contentie, ongeacht het type ervan.
3° De vernieuwing van een gipsverband in de loop van de behandeling van een fractuur of luxatie mag
enkel twee keer aangerekend worden in de termijn van 6 weken, vanaf de datum van de initiële
behandeling, volgens de omschrijvingen die voorkomen onder de titel Gipstoestellen in artikel 14,
k), I, § 2.
4° De gipstoestellen na een heelkundige bewerking worden aangerekend tegen 50 % van de waarde
die is opgegeven onder de titels "Gipstoestellen" in artikel 14, k), I, § 2.

A. Behandeling van fracturen en luxaties
224674 224685

Niet heelkundige behandeling van fracturen, luxaties of luxatie-fracturen
van de cervicale wervelkolom zonder repositie

K 50

225853 225864

Niet heelkundige behandeling van fracturen, luxaties of luxatie-fracturen
van de thoraco-lumbale wervelkolom zonder repositie

K 50

225875 225886

Niet heelkundige behandeling van fracturen, luxaties of luxatiesfracturen
van de thoraco-lumbale wervelkolom met repositie

K 120
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§ 2. Toepassingsregels
1° De verstrekkingen van artikel 14, n), kunnen onderling niet gecumuleerd worden.
2° Onder één niveau wordt een "bewegingsniveau" verstaan (tussenwervelschijf en facetgewrichten,
bv. C5-C6, L4-L5, ...) behalve wanneer er expliciet beschreven staat "corporectomie" of "totale
spondylectomie" waarbij er verwezen wordt naar de wervel zelf (bv. C5 of L4).
Revisiechirurgie is een chirurgische behandeling volgend op een eerdere chirurgische behandeling
op hetzelfde niveau en is niet aanrekenbaar wanneer uitgevoerd binnen de 60 dagen volgend op de
eerste ingreep. Deze ingreep gebeurt op hetzelfde niveau, dezelfde kant en langs dezelfde
toegangsweg (anterieur, lateraal, posterieur).
Wanneer een heelkundige ingreep een revisie is van een eerdere ingreep, die meer dan 60 dagen
voordien plaats had, kan een bijkomend honorarium in rekening gebracht worden van K70 voor de
verstrekkingen waarvan de omschrijving wordt voorafgegaan door het teken ^. Dat bijkomend
honorarium is voorzien onder nummer 226612-226623.
Wanneer een heelkundige ingreep een revisie is van een eerdere ingreep, die meer dan 60 dagen
voordien plaats had, kan een bijkomend honorarium in rekening gebracht worden van K120 voor
de verstrekkingen waarvan de omschrijving wordt voorafgegaan door het teken ^^. Dat bijkomend
honorarium is voorzien onder nummer 226634-226645.
3° De verstrekkingen waarvan de omschrijving niet wordt voorafgegaan door het teken ^ of ^^ kunnen
geen aanleiding geven tot het aanrekenen van een bijkomend honorarium voor revisie.
4° De verstrekkingen onder § 1. F. "Management van spinale complicaties", zijnde 226472-226483,
226494-226505, 226516-226520, 226531-226542, 226553-226564 en 226575-226586 worden niet
beschouwd als revisiechirurgie.
5° De eventuele afname van greffes en/of gebruik van peroperatieve neuromonitoring is in de
verstrekking vervat en kan niet afzonderlijk aangerekend worden.
6° De vergoeding van de verstrekkingen van artikel 14, n), met uitzondering van de verstrekkingen in
paragraaf 1, II, A, is, in toepassing van artikel 9ter van de wet, en overeenkomstig de daarin
voorziene doeleinden, afhankelijk, van de registratie van de uitgevoerde verstrekkingen.
De gegevens worden geregistreerd in het daartoe voorziene geautomatiseerde register (Spine),
beheerd door het Healthdata.be Platform, bij Sciensano, krachtens artikel 22, 20° van de wet.
Het RIZIV en Sciensano hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de
gegevensverwerking in de zin van de artikelen 4, (7), en 26 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming.
De genoemde registratieplicht geldt vanaf de datum waarop op de website van het RIZIV aan de
betrokken zorgverleners wordt meegedeeld dat het register beschikbaar is, en uiterlijk op 1 januari
2023.
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De categorieën gegevens die moeten worden vastgelegd voor de nagestreefde doeleinden zijn:
a) identificatie van de patiënt, van de zorginstelling en van de zorgverlener
b) redenen voor opname (pathologieën, antecedenten en anamnese)
c) chirurgie (datum en morbiditeitsschaal)
d) implantaten
e) chirurgische maatregelen (chirurgisch fixatiemateriaal)
f) ziekenhuisopname (complicaties, ingrepen, de duur, resultaatsevaluatie, ontslagdatum)
De gegevens worden onder een pseudoniem bewaard tot 30 jaar na het overlijden van de betrokken
patiënt. Deze gegevens worden vervolgens anoniem bewaard.
7° De verstrekkingen van artikel 14, n), komen enkel in aanmerking voor terugbetaling wanneer ze
worden uitgevoerd in een verplegingsinrichting met in haar schoot een multidisciplinair zorgteam
voor de behandeling van wervelkolompathologie, gecoördineerd door een arts-specialist voor
orthopedische heelkunde of voor neurochirurgie of voor fysische geneeskunde en revalidatie. De
coördinator werkt minstens 8/11 in de verplegingsinrichting.
Het multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie omvat alle
disciplines, die in de klinische realiteit van de verplegingsinrichting betrokken zijn bij de aanpak
van patiënten met wervelkolompathologie en bestaat minstens uit:
- één arts-specialist voor orthopedische heelkunde of voor neurochirurgie met ervaring in
wervelkolompathologie. Minstens één orthopedisch chirurg of neurochirurg heeft minimum drie
jaar ervaring in de conservatieve en chirurgische behandeling van wervelkolompathologie en
werkt minstens 8/11 in deze verplegingsinrichting.
- één arts-specialist voor fysische geneeskunde en revalidatie met ervaring in
wervelkolompathologie. Minstens één van deze artsen werkt minstens 8/11 in deze
verplegingsinrichting.
- één arts-specialist voor anesthesie-reanimatie met ervaring in de algologie. Minstens één van
deze artsen werkt minstens 8/11 in deze verplegingsinrichting.
Het multidisciplinair zorgteam voor de behandeling van wervelkolompathologie staat in voor een
uniforme, gestandaardiseerde aanpak op vlak van diagnostiek, multidisciplinaire behandeling
waaronder functionele revalidatie en opvolging van patiënten met een wervelkolompathologie
alsook de implementatie van het zorgpad voor de behandeling van de wervelkolompathologie bij
de patiënt. Hierbij worden de nationale en internationale richtlijnen gevolgd en continu
gedocumenteerd zonder afbreuk te doen aan de vrije keuze van de patiënt.
Tevens staat dit zorgteam 24/7 in voor de opvang en triage van alle spinale urgenties.
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