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DRG-STIMULATIE VOOR DE 
BEHANDELING VAN CRPS 
Het complex regionaal pijnsyndroom (CRPS), vroeger ook 
sympathische reflexdystrofie of sudeckdystrofie genoemd, treft 
elk jaar zo’n 3.000 personen in België. Het is een ernstige, pijnlijke 
aandoening die vaak vooral de bovenste of onderste ledematen 
(arm, hand, been of voet) treft, gewoonlijk na een trauma of een 
letsel.1   

Na verloop van tijd verbetert CRPS geleidelijk, maar 15%–20% van 
de patiënten ontwikkelt chronische CRPS en zullen jarenlang pijn 
lijden.2

Abbott heeft DRG-stimulatie (Dorsal Root Ganglion - spinale 
ganglion) ontwikkeld, een nieuwe niet-opioïde therapie voor de 
behandeling van chronische hardnekkige pijn bij patiënten met 
CRPS en causalgie.

De ACCURATE-studie toont dat DRG-stimulatie zorgt voor4:

Als u de diagnose CRPS bij uw patiënt heeft gesteld, kunt u uw 
patiënt in contact brengen met een in DRG opgeleide arts die kan 
overwegen om deze minimaal invasieve, niet-opioïde behandeling 
uit te proberen. De eenvoudige testprocedure stelt patiënten in 
staat om te beoordelen of de DRG-therapie zinvol is voor hun 
chronische pijn.
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LIJDT UW PATIËNT AAN CRPS? 
De diagnose van CRPS is gebaseerd op de “Budapest Criteria,” zoals 
aanvaard door de International Association for the Study of Pain.5

BUDAPEST CRITERIA VOOR CRPS 
Klinische diagnostische criteria voor CRPS 

CONTINUE PERSISTERENDE PIJN DIE NIET IN VERHOUDING 
STAAT TOT DE ERNST VAN HET DOORGEMAAKT LETSEL 

MINSTENS ÉÉN SYMPTOOM UIT DRIE VAN DE VIER 
VOLGENDE CATEGORIEËN DIENT DOOR DE PATIËNT 
GEMELD TE WORDEN

• Sensorisch: Melding van hyperalgesie en/of allodynie
•  Vasomotorisch: Melding van temperatuurasymmetrie en/of 

huidkleurveranderingen en/of huidkleurasymmetrie
•  Sudomotorisch/Oedeem: Melding van oedeem en/of 

verandering in zweten en/of transpiratie-asymmetrie
•  Motorisch/Trofisch: Melding van verminderd bewegingstraject 

en/of motorische disfunctie (zwakte, tremor en dystonie)

EÉN TEKEN* IN TWEE OF MEER VAN DE VOLGENDE 
CATEGORIEËN DIENT BIJ LICHAMELIJK ONDERZOEK 
AANWEZIG TE ZIJN:

•  Sensorisch: Bewijs van hyperalgesia (pinpriktest) en/of allodynie 
(bij lichte aanraking en/of bij diepe somatische druk en/of 
beweging van gewrichten)

•  Vasomotorisch: Bewijs van temperatuurasymmetrie en/of 
huidkleurveranderingen en/of asymmetrie

•  Sudomotorisch/Oedeem: Bewijs van oedeem en/of verandering 
in zweten en/of transpiratie-asymmetrie

•  Motorisch/Trofisch: Bewijs van afname van bewegingstraject 
en/of motorische disfunctie (zwakte, tremor, dystonie) en/of 
trofische veranderingen (haren, nagels en huid). 

ER IS GEEN ANDERE DIAGNOSE DIE DE ANAMNESTISCHE OF 
WAARGENOMEN VERSCHIJNSELEN BETER VERKLAART. 



*Er wordt alleen rekening gehouden met een teken als dit op het ogenblik van de diagnose wordt vastgesteld.
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Korte samenvatting: Voordat u deze hulpmiddelen gebruikt, moet u de gebruikershandleiding raadplegen voor een 
volledig overzicht van indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen, mogelijke bijwerkingen en 
gebruiksaanwijzingen. Het systeem is bedoeld voor gebruik met draden en bijbehorende uitbreidingen die compatibel zijn 
met het systeem.

Gebruiksaanwijzing: Behandeling van chronische hardnekkige pijn Contra-indicaties: Patiënten die niet in staat zijn het 
systeem te bedienen, geen goede kandidaten voor chirurgie zijn, die zwanger zijn of jonger dan 18 jaar. Waarschuwingen/
Voorzorgsmaatregelen: Diathermische therapie, geïmplanteerde hartsystemen of andere actieve 
implanteerbare apparaten, magnetische resonantie beeldvorming (MRI), computertomografie (CT), 
elektrochirurgische apparaten, ultrasone scanapparatuur, therapeutische bestraling, explosieve 
of ontvlambare gassen, diefstaldetectoren en metaaldetectoren, draadverschuiving, bediening 
van machines en apparatuur, pediatrisch gebruik, zwangerschap en schade aan behuizing. 
Bijwerkingen: Pijnlijke stimulatie, tenietgaan van de pijnverlichting, chirurgische risico’s (bv. 
verlamming). De gebruikershandleiding moet worden doorgenomen voor gedetailleerde informatie.
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ZOEK EEN DRG-EXPERT IN UW REGIO
Leer vandaag meer over de behandeling van 
chronische pijn. 
Neem contact op met uw plaatselijke Abbott DRG-
expert. 


