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(potentiële) belangenverstrengeling

Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven Bedrijfsnamen

• Financiering onderzoek • ZonMW
• VGZ
• CZ
• Zilveren Kruis

Disclosure



Achtergrond



Hoe ziet onze Nederlandse zorg voor chronische pijn eruit?

Revalidatie

???





huisarts

???





Zorg
• 57-74% van de patiënten met chronische pijn krijgt behandeling

• 34-79% v.d. patiënten is niet tevreden over de zorg

• 61% van de patiënten in MSR bezocht 6 tot 20 zorgverleners in het 
voorafgaande jaar

Bekkering et al 2011; Breivik et al 2006



Verwachtingen???? 

• “Ik wil van mijn pijn af”

• “Pijn betekent schade, dus er moet iets mis zijn, dus ik moet verdere  
diagnostiek………”

• “Als de pillen niet werken, dan moet ik dus een sterkere pil”

• “Mijn medicijn werkt niet, maar ik durf niet te stoppen, want stel dat het dan 
nog erger wordt”



Hoe zit dat voor de revalidatiegeneeskundige zorg voor pijn?

Revalidatie

???
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Revalidatiezorg chronische pijn

MSR rev.centrum
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Hoe kan het beter?



Zorg standaard chronische pijn
• Integrale biopsychosociale zorg

• Stepped en matched care

• Focus op zelfmanagement

• Een primaire contactpersoon







PijnNetwerk Pijnrevalidatie Limburg
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Netwerk Pijn Rehabilitatie Limburg
Doel 

Quadruple Aim

Het bieden van integrale zorg voor patiënten met chronische 
pijnklachten aan het bewegingsapparaat met als doel hun functioneren 
te verbeteren bij het bestaan van pijn.

• Verbeteren van functioneren van de patiënt met chronische pijn
• Verminderen van kosten (maatschappelijk perspectief) 
• Verbeteren van de tevredenheid met zorg (perspectief van de patiënt)
• Verbeteren van tevredenheid met zorg (perspectief zorgverlener)





General Practitioner

Assessment tool 1

No treatment Treatment by preferred 
partners in primary care physiatrist Outside network

Self-management Protocolized treatment 
primary care

Too complex psychoscoial 
problems. Referring to mental 

health (GGZ)

Netwerk Pijnrevalidatie Limburg

Vragenlijst waarmee complexiteit 
in kaart wordt gebracht

Multidisciplinary treatment 
low complex

Protocolized treatment
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Assessment en Certificering 



Inhoud 

• Stepped matched care zorgprotocollen

• Assessment tools
– Huisarts 
– Revalidatiearts

• eHealth: SanaCoach Pijn Revalidatie

• Samenwerking

Phase 1



Hoog

Middel

Laag
Eerste lijn

Advies

Protocol

Transparantie van inhoud, intensiteit en duur

Kortere totaalduur van behandeling

De juiste zorg op de juiste plek
• Verbeteren van functioneren
• Vermijden van medisch “shoppen”
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Assessment tool: eerste lijn

• Huisarts en fysiotherapeut

• STarT-Back tool

• Voorspellen van beperkingen en chroniciteit

Phase 1



Assessment tool: MSR

Questionnaire for complexity 
chronic pain (CCP)
Dutch: Vragenlijst Complexiteit Chronische Pijn 
(CCP)

Dutch Dataset Pain Rehabilitation
Dutch: Nederlandse Dataset Pijnrevalidatie

Who? Rehabiltation physician Patient

When? During or after the first screening  based 
on the anamnesis 

Before the first screening

Content Past and present 
1.Biomedical
2.Psychological
3.Social
4.Care needs

1. Pain 
2. Fatigue
3. Pain Disability 
4. Catastrofizing
5. Anxiety
6. Depression
7. Functioning
8 Vitality



Dagboek

Vragenlijsten

Assessment 
tool eerste 

lijn

Chat 
functie

SanaCoach Pijn Revalidatie

E-learning

SanaCoach
Pijn 

Revalidatie



Samenwerking
• Scholingen met alle hulpverleners

• Informatie avonden

• Intervisie



Evaluatie



Methode
• Feasibility studie

• Iterative user-center design
– Na iedere fase, aanpassing 
– Informatie bijeenkomsten 

• Perspectief van de zorgverleners en 
patiënten 
– Kwalitatieve studie: semi gestructureerde 

interviews en focusgroepen. 
– Kwantitatief onderzoek. 

Vragenlijst waarmee complexiteit 
in kaart wordt gebracht



Aandachtspunten uit de bruikbaarheidssudie

• Chronische pijn. Wat versta je er onder?

• Educatie: werken in één visie

• Medicatie: Wat schrijf je voor en wanneer…..

• Praktische topics rondom inclusie en gebruik e-health



Vervolg
Januari-maart 2019
Nieuwe zorgverleners sluiten aan 

Maart/april 2019
Start fase 2: 

Studie naar de effectiviteit en 
kosteneffectiviteit (quadruple aim) van 
het werken in een transmuraal netwerk, 
Netwerk Pijnrevalidatie Limburg.

Phase 1

Phase 2
Phase 3

Time 

2016 2017
10/2016 – 10/2017

2/2021 - 6/2021

2018 2019 2020 2021

10/2017 – 11/2018

11/2018 – 2/2021



Samenvatting
• Zorg rondom chronische pijn is suboptimaal geregeld en

het kan beter

• Revalidatiegeneeskunde kan hier een belangrijke rol in 
spelen, maar de rol wordt anders

• Netwerk Pijnrevalidatie Limburg fase 2



Vragen?
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