
OVERZICHT VAN ERNSTIGE PATHOLOGIE (OVERZICHT VAN ERNSTIGE PATHOLOGIE (OVERZICHT VAN ERNSTIGE PATHOLOGIE (OVERZICHT VAN ERNSTIGE PATHOLOGIE (RODE VLAGGENRODE VLAGGENRODE VLAGGENRODE VLAGGEN))))    

UUUUitgebreide en/of progressieve neurologische pareseitgebreide en/of progressieve neurologische pareseitgebreide en/of progressieve neurologische pareseitgebreide en/of progressieve neurologische parese, o.a. cauda equina, o.a. cauda equina, o.a. cauda equina, o.a. cauda equina    

• Lage rugpijn met extrasegmentele uitstraling 

• Zadelanesthesie of paresthesieën (verlies of verandering van perianale of perineale sensibiliteit) 

• Sfincterstoornissen van blaas en darm: verlies van darmcontrole (faecale of flatus incontinentie en 

onverwacht laxiteit van anale sfincter); verlies van blaascontrole (urinaire retentie/incontinentie) 

• Seksuele disfunctie 

• Bilaterale ischias 

• Ernstige of progressieve neurologische deficits in de onderste ledematen (L5, S1, S2) en/of 

gangstoornissen 

 

FractuurFractuurFractuurFractuur    

• Mogelijkheid van trauma 

• Osteoporose, aangetoond of vermoed (bv langdurig gebruik van steroïden) 

• Recente structurele houdingafwijking van de wervelkolom 

• Ernstige centrale lage rugpijn (dorsolumbaal), die betert bij neerliggen 

 

SpondylodSpondylodSpondylodSpondylodiiiiscitis/osteomyelitisscitis/osteomyelitisscitis/osteomyelitisscitis/osteomyelitis    

• Ernstige lage rugpijn, dorsolumbaal 

• Nachtelijke pijn, niet houding- en beweginggebonden 

• Koorts, rillingen 

• Recente gastro-intestinale/gynaecologische aandoening/ingreep 

• Immuunsuppressie/intraveneus druggebruik/HIV 

• Recente bacteriële infectie 

 

InflaInflaInflaInflammatoire aandoening (spondylartmmatoire aandoening (spondylartmmatoire aandoening (spondylartmmatoire aandoening (spondylartropathie met sacroropathie met sacroropathie met sacroropathie met sacro----iliïtis)iliïtis)iliïtis)iliïtis)    

• Jonge man met vage dorsolumbale ruglast 

• Symptomen van sacroiliïtis 

• Nachtelijke pijn en langdurige ochtendstijfheid 

• Extra-articulaire foci (oogproblemen) 

 

Viscerale pijn/interne problematiekViscerale pijn/interne problematiekViscerale pijn/interne problematiekViscerale pijn/interne problematiek    o.a. rupturerend aorta aneurysmao.a. rupturerend aorta aneurysmao.a. rupturerend aorta aneurysmao.a. rupturerend aorta aneurysma    

• Oudere mannen (> 50 jaar) met risicofactoren voor vaatlijden (roken, hypertensie, hoge 

cholesterol, diabetes mellitus, ….. 

• Hevige pijn in rug en abdomen, vaak met uitstraling naar L3 links 

• Algemeen onwel zijn en shock 

• Kloppende zwelling in buik                             

 

MaligniteitMaligniteitMaligniteitMaligniteit    

• Nieuwe LRP bij een patiënt ouder dan 55 jaar, of jonger dan 18 jaar 

• Voorgeschiedenis van kanker 

• Geen verbetering van de klachten na één maand 

• Andere symptomen suggestief voor kanker zijn: 

o Persisterende nachtelijke pijn (die niet verdwijnt bij verandering van houding) 

o Recente structurele deformiteit van de wervelkolom 

o Pijn op verschillende plaatsen 

o Onverklaarbaar gewichtsverlies 

o Neurologische uitval in meerdere zenuwwortelgebieden 


