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Het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg: de start

Disclosure slide

Companies No relations

Research funding CZ
VGZ
Zilveren Kruis

Doelstelling:

In dit project wordt onderzocht of de doelmatigheid van de revalidatiezorg 
aangeboden in een netwerk met een stepped care aanpak kan worden 
verhoogd in vergelijking met reguliere zorg. 

Effecten op het gebied van: 

• Ervaren kwaliteit (proces evaluatie)

• Verandering ervaren beperkingen in het dagelijks leven door pijn/kwaliteit 
van leven (effect evaluatie ) 

• Verandering kosten effectiviteit (economische evaluatie) 

• Terugkeer naar werk (vanuit de ziektewet)

Netwerk Pijnrevalidatie Limburg

Huisarts

Indicatietool 1

Geen 
behandeling

Behandeling preferred 
behandelaars 1e lijn

Verwijzing 
revalidatiearts

Verwijzing buiten 
netwerk

Geen indicatie voor 
behandeling. Nadruk op 

zelfmanagement evt 
ondersteund door online 

interventie

Geprotocolleerde behandeling bij 
gespecialiseerde fysiotherapie 

praktijken in de 1e lijn 

Te complexe psychosociale 
problematiek. Verwijzing naar bv 

GGZ

Netwerk Pijnrevalidatie Limburg

Vragenlijst waarmee complexiteit 
in kaart wordt gebracht

Multidisciplinaire 
Behandeling 1 ½e lijn 

Geprotocolleerde 
behandeling 1 ½e lijn

Indicatietool 1

Geen 
behandeling

Behandeling preferred
behandelaars 1e lijn

Huisarts

Verwijzing buiten 
netwerk

Verwijzing 
revalidatiearts

Geen indicatie voor 
behandeling. Nadruk op 

zelfmanagement evt 
ondersteund door online 

interventie

Geprotocolleerde behandeling bij 
gespecialiseerde fysiotherapie 

praktijken in de 1e lijn 

Te complexe psychosociale 
problematiek. Verwijzing naar bv 

GGZ

Netwerk Pijnrevalidatie Limburg

Multidisciplinaire 
Behandeling 1 ½e lijn 

Vragenlijst waarmee complexiteit 
in kaart wordt gebracht

Geprotocolleerde 
behandeling 1 ½e lijn Indicatietool 2

Behandeling preferred 
behandelaars 1e lijn

Multidisciplinaire 
Behandeling 2e lijn 

Multidisciplinaire 
Behandeling 3e lijn 

Verwijzing 
buiten NetwerkGeen behandeling

Zie boven Geprotocolleerde behandeling 
2e lijns revalidatie instelling

Geprotocolleerde behandeling 
3e lijns revalidatie instelling Zie bovenZie boven

Multidisciplinaire 
Behandeling 1 ½e lijn 

Zie boven

Planning

Tijd �

2016 2017

Fase 1 10/2016 – 10/2017

2018 2019 2020 2021

Stap 1 Ontwikkeling Netwerk, opzetten onderzoek

1. Analyseren behoeftes mede 
behandelaars en verwijzers

2. Ontwikkelen behandelmodel
3. Ontwikkelen communicatietool
4. Scholing en training 

behandelaars en verwijzers
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Planning

Tijd �

2016 2017

Fase 1 10/2016 – 10/2017

2018 2019 2020 2021

Stap 1 Ontwikkeling Netwerk, opzetten onderzoek

Stap 2 Uitvoer pilot studie en proces evaluatie 10/2017 – 11/2018

Uitvoer pilot studie met evaluatie :
1.Uitvoering zorg volgens protocol
2.Uitvoerbaarheid zorg 
(indicatiestelling, ketenzorg)
3.Beoordelingen patiënt
4.Ervaren kwaliteit van zorg
5.Vooruitgang in 
functioneren/participatie

Planning

Tijd �

2016 2017

Fase 1

Fase 3

10/2016 – 10/2017

Fase 2

2018 2019 2020 2021

Stap 1 Ontwikkeling Netwerk, opzetten onderzoek

Stap 2 Uitvoer pilot studie en proces evaluatie

Werking in praktijk en toetsing

Rapportage

10/2017 – 11/2018

11/2018 – 2/2021

Evalueren zorg in netwerk in 
vergelijking met reguliere zorg

1.Effect evaluatie (beperkingen, 
kwaliteit van leven, pijn, participatie 
en werk)
2.Economische evaluatie:

Planning

Tijd �

2016 2017

Fase 1

Fase 3

10/2016 – 10/2017

Fase 2

2/2021 - 6/2021

2018 2019 2020 2021

Stap 1 Ontwikkeling Netwerk, opzetten onderzoek

Stap 2 Uitvoer pilot studie en proces evaluatie

Werking in praktijk en toetsing

Rapportage

10/2017 – 11/2018

11/2018 – 2/2021

Go/No Go evaluatie voor fase 2:
1.Uitvoering zorg volgens protocol
2.Uitvoerbaarheid zorg 
(indicatiestelling, ketenzorg)
3.Beoordelingen patiënt
4.Ervaren kwaliteit van zorg
5.Vooruitgang in 
functioneren/participatie

• Status behandelmodel; Organisatie Netwerk

• Indicatiestelling en Criteria voor deelname netwerk

• Onderzoek

Waar staat het netwerk nu?

Status behandelmodel; organisatie

Overleg met 

instelling

Fysiotherapeuten en Oefentherapeut 
regio Parkstad

ofy

0de lijn
Informatie

1ste lijn 
monodisciplinaire 
behandeling

1,5ste lijn
multidisciplinair
laag complex 

2de en 3de lijn
medisch spec. 
revalidatie
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• 4 huisartsenpraktijken gaan deelnemen; totaal 5 huisartsen en 1 POH GGZ

• 5 fysiotherapiepraktijken; totaal 9 fysiotherapeuten

• 1 oefentherapeut

• In gesprek met Winnock

Deelnemers

• 4 scholingen hebben plaatsgevonden

Scholingen behandelaars 1 e lijn

Huisartsen
Fysiotherapeuten / 

Oefentherapeuten

E-health; de Pijnrevalidatie Coach

Ondersteuning 
indicatiestelling

1e lijn

Vragenlijsten voor 
onderzoek

Dagboek

E-learning 
(kenniskuren)

Chat functie

De

Pijnrevalidatie

Coach

SananetOnline

Medisch zelfzorg 
platform

Algoritmes voor 
gepersonaliseerde 

programma’s 

Data analyse voor 
trends en 
onderzoek

Connectie services

Automatische stratificatie

Horizontale communicatie
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Kenniskuren (in ontwikkeling)
1. Wat is pijn en functie van pijn 

2. Relatie schade nociceptie en pijngewaarwording 

3. Acute en chronische pijn 

4. Verloop van de klachten 

5. Pijn en werk 

6. Pijn en actief zijn

7. Pijn en gedachten

8. Pijn en emoties

9. Pijn en je omgeving

10. Behandelmogelijkheden van pijn

11. Mythes over pijn

12. Pijn en zelfzorg op de lange termijn (zelf management)

Mythes over pijn
Voorbeeld stelling:

Op röntgenfoto’s, CT-scans of MRI’s kun 
je altijd de oorzaak van de pijn zien

Helaas deze opvatting is een fabel en dus onjuist. Tijdens CT-scans en MRI’s worden 
beelden van het lichaam gemaakt. Op deze beelden zijn bijna altijd afwijkingen te zien, 
maar deze afwijkingen hoeven geen klachten te veroorzaken. Bijvoorbeeld: slijtage 
aan rug- of nekwervels is bij bijna iedereen zichtbaar die ouder wordt, maar lang niet 
iedereen heeft pijn naar aanleiding van deze slijtage. Het omgekeerde kan echter ook: 
mensen met ernstige rugpijn waarbij geen afwijking op de beelden te zien is. 
Hierdoor is er vaak geen samenhang tussen het wel of niet vinden van afwijkingen op 
CT-scans en MRI’s en de pijnklachten van de patiënt
Laat MRI-foto’s zien van personen met lage rugklachten zonder zichtbare afwijkingen 
en van personen met zichtbare afwijkingen zonder rugklachten.
Indien je nog vragen hebt over deze stelling, neem dan contact op met….

Mythes over pijn
Voorbeeld stelling:

Op röntgenfoto’s, CT-scans of MRI’s kun 
je altijd de oorzaak van de pijn zien

Heel goed; deze opvatting is onjuist; Tijdens CT-scans en MRI’s worden beelden van 
het lichaam gemaakt. Op deze beelden zijn bijna altijd afwijkingen te zien, maar deze 
afwijkingen hoeven geen klachten te veroorzaken. Bijvoorbeeld: slijtage aan rug- of 
nekwervels is bij bijna iedereen zichtbaar die ouder wordt, maar lang niet iedereen 
heeft pijn naar aanleiding van deze slijtage. Het omgekeerde kan echter ook: mensen 
met ernstige rugpijn waarbij geen afwijking op de beelden te zien is. 
Hierdoor is er vaak geen samenhang tussen het wel of niet vinden van afwijkingen op 
CT-scans en MRI’s en de pijnklachten van de patiënt
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Behandeling in Netwerk
• Geprotocolleerde behandelingen: 

• Opzet transmuraal zorgprogramma is vastgesteld

• Transparantie in behandelduur en inhoud

• Kortere totale duur van behandelen

• Betere afstemming tussen zorgverleners waardoor patiënt sneller op 
goede plek in keten wordt behandeld 
• Geen onnodige andere trajecten die niet aansluiten bij problematiek (shopgedrag)
• Snellere terugkeer in maatschappij

Indicatiestelling en Criteria voor 
deelname netwerk

Indicering 1 e lijn

• Vanaf consult huisarts, stratificeren van de zorg voor patiënten met 
rugpijn tussen laag, midden en hoog risico op chroniciteit

• Gestratificeerde aanpak blijkt effectiever en kosten effectiever dan 
gebruikelijke organisatie van zorg

Indicatietool 1 e lijn
Basis: MSK tool  (voorheen StartBack tool)

– Bevat 9 vragen om te indiceren op basis van voorspelling voor 
beperkingen en chroniciteit

MSK tool
1. Over het geheel genomen, hoe vervelend is uw - huidige pijn - de afgelopen 2 weken 

geweest? 
2. De afgelopen twee weken heeft mijn huidige pijn zich op sommige momenten verspreid 

naar andere delen van mijn lichaam
3. De afgelopen twee weken heb ik last gehad in andere delen van mijn lichaam dan waar ik 

eerst pijn had
4. Voor iemand in mijn pijnklachten is het echt niet veilig om lichamelijk actief te zijn.
5. De afgelopen twee weken werd ik bij het uitvoeren van gewone dagelijkse bezigheden 

belemmerd door mijn huidige pijn
6. De afgelopen twee weken heb ik vanwege mijn huidige pijn alleen korte afstanden 

gelopen.
7. De afgelopen twee weken maak ik me vaak zorgen over mijn pijn
8. Ik vind mijn huidige pijn verschrikkelijk en ik geloof dat het nooit meer over zal 
9. Over het geheel genomen heb ik de laatste 2 weken niet genoten van dingen waar ik 

normaal wel van genoot

PSYCHOSOCIALE FACTOREN

MSK tool
1. Over het geheel genomen, hoe vervelend is uw - huidige pijn - de afgelopen 2 weken 

geweest? 
2. De afgelopen twee weken heeft mijn huidige pijn zich op sommige momenten verspreid 

naar andere delen van mijn lichaam
3. De afgelopen twee weken heb ik last gehad in andere delen van mijn lichaam dan waar ik 

eerst pijn had
4. Voor iemand in mijn pijnklachten is het echt niet veilig om lichamelijk actief te zijn.
5. De afgelopen twee weken werd ik bij het uitvoeren van gewone dagelijkse bezigheden 

belemmerd door mijn huidige pijn
6. De afgelopen twee weken heb ik vanwege mijn huidige pijn alleen korte afstanden 

gelopen.
7. De afgelopen twee weken maak ik me vaak zorgen over mijn pijn
8. Ik vind mijn huidige pijn verschrikkelijk en ik geloof dat het nooit meer over zal 
9. Over het geheel genomen heb ik de laatste 2 weken niet genoten van dingen waar ik 

normaal wel van genoot

BEPERKINGENVERSPREIDING VAN PIJN
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Indicatietool 1 e lijn
Basis: MSK tool  (voorheen StartBack tool)

– Bevat 9 vragen om te indiceren op basis van voorspelling voor 
beperkingen en chroniciteit

Aangevuld met vragen voor differentiatie  
1.5e en 2e lijn 
• Lichamelijke of psychiatrische comorbiditeit

• Eerder niet-succesvolle trajecten in 1e lijn

• Gegeneraliseerde pijn

• Mate van arbeidsverzuim

• Invloed sociale omgeving                                                   Artus et al, 2017

Indicatietool Revalidatiearts
Combinatie van twee methodes:
1.Standaardisatie intake revalidatiearts                   
Intermed methode

– 20 items 0-3 score    

– Invultijd: 5 minuten

– Gaat in op verleden, heden en verwachting in toekomst op 4 
onderdelen; 

1. Biomedisch

2. Psychologisch

3. Sociaal

4. Zorgbehoefte 

Concept  

Indicatietool 2 

Instructie scoren items: 
Onderstaand worden een aantal vragen gesteld om complexiteit van het pijnprobleem vast te stellen. 

De vragen zijn opgedeeld in 4 delen: een biomedisch, psychologisch, sociaal en zorgbehoefte deel. Elk deel 

bevat weer een indeling  in verleden, heden en toekomst. Per deel zijn er telkens 5 vragen, 2 over het 

‘verleden’, 2 over het ‘heden’ en 1 vraag over verwachting in toekomst.  

 

Op basis van de anamnese en lichamelijk onderzoek wordt gevraagd om alle onderdelen te scoren. Elk 

onderdeel heeft een score van 0-3. Scoren  kan door het getal voor het antwoord van elke vraag te 

omcirkelen.  Een score 0 betekent steeds geen of minst complexe situatie en de score 3 betekent steeds het 

meest complexe situatie. Kies het antwoord wat volgens jou het meest past bij betreffende vraag, n.a.v. jouw 

beeld van het pijnprobleem van de patiënt op basis van alle informatie die je op dat moment  ter beschikking 

hebt. 

 

Biomedisch Verleden 

1. Is er sprake van co-morbiditeit? 

� er zijn  geen andere chronische aandoeningen  dan de pijn 0 

� er zijn naast de pijn een of meerdere chronische lichamelijke aandoeningen aanwezig 1 

� er zijn naast de pijn een of meerdere chronische psychische aandoeningen  aanwezig 2 

� er zijn naast de pijn een combinatie van andere lichamelijke en psychische aandoeningen 

aanwezig 

3 

 

Biomedisch Heden 

2. Wat is de ernst van de verschijnselen/klachten?  

� Geen tot matige beperkingen  en pijn zonder veel psychosociale stress 0 

� Veel beperkingen  en pijn zonder veel psychosociale factoren 1 

� Geen tot matige beperkingen en pijn met veel psychosociale factoren 2 

� Veel beperkingen  en pijn met veel psychosociale factoren 3 

 

3. Is voor patiënt duidelijk welke factoren het pijnprobleem in stand houden 

(diagnose /probleemanalyse) ? 

 

� Waar klachten en beperkingen vandaan komen is voor patiënt  volledig duidelijk 0 

� Waar klachten en beperkingen vandaan komen is voor patiënt op hoofdlijnen duidelijk 1 

� Waar klachten en beperkingen vandaan komen is voor patiënt op hoofdlijnen  enigszins 

duidelijk, er zijn nog onderdelen niet duidelijk 

2 

� Waar klachten en beperkingen vandaan komen is  voor patiënt niet duidelijk  3 

 

Indicatietool Revalidatiearts
Combinatie van twee methodes:
2. Patiënt profielen op basis van vragenlijst
• latente cluster analyse o.b.v. Pijndossier (23.000 

patiënten, diverse revalidatiecentra)

Indicatietool Revalidatiearts
Vragenlijsten

1.Fysiek functioneren (Rand 36)

2.Beperkingen; (PDI)

3.Gemiddelde pijn (0 – 10)

4.Vermoeidheid (0-10)

5.Vitaliteit (Rand 36)

6.Mentale gezondheid (Rand 36)

7.Catastroferen (PCS)

8.Pijnervaring (MPI)

9.Angst (HADS)

10.Depressie (HADS)
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Latente cluster analyse
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Profiel 1, 25.9%

• Weinig beperkingen in fysiek functioneren

• Matige pijn en vermoeidheid

• Lage scores op angst, depressie en catastroferen

Latente cluster analyse
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Profiel 2, 21.8%

• Matige beperkingen in fysiek functioneren

• Matige pijn en vermoeidheid

• Relatief lage scores catastroferen

• Relatief lage scores op angst, depressie

Latente cluster analyse
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Profiel 3, 37.8%
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• Veel beperkingen in fysiek functioneren

• Ernstige pijn

• Geringe vermoeidheid

• Relatief hoge score catastroferen

• Hoge scores op angst, depressie

Latente cluster analyse
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Profiel 4, 14.5%
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• Veel beperkingen in fysiek functioneren

• Ernstige pijn

• Ernstige vermoeidheid

• Hoge score catastroferen

• Zeer hoge scores op angst en depressie

Indicatietool Revalidatiearts; 
hoe nu verder

1. Klinische relevantie van profielen

2. Bepalen afkappunten op zowel 
vragenlijsten als Intermed methode
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Certificering
• Position paper

Beschrijving van werkwijze en randvoorwaarden waar 
aan behandeling van patiënten met chronische pijn 
binnen de MSR volgens de WPN en VRA moet voldoen.

• Certificering
Definiëring voorwaarden t.a.v. organisatie, kwaliteit (bv. 
scholing, intervisie) en transparantie (bv. 
behandeleffecten) deelnemers in het netwerk moeten 
voldoen per zorglijn.

Evaluatie

Is het stepped-care protocol van Netwerk 
Pijnrevalidatie Limburg uitvoerbaar in de 
dagelijkse praktijk?

Nadruk op:
•Barrières en succesfactoren; 

– Zijn deze vertaalbaar naar beleid wat implementeerbaar is in de netwerk structuur?

•Ervaren kwaliteit van zorg

•Effect van de geleverde zorg

Primaire Doel

- De implementatiestrategie
- Indicatietool voor de huisartsen en 

fysiotherapeuten
- Indicatietool voor de revalidatieartsen
- De stepped care gerangschikte 

behandelprotocollen
- De pijnrevalidatie coach

Barrières en succesfactoren

Mening van patiënten, verwijzers en 
behandelaars ten aanzien van

- De implementatiestrategie

- Indicatietool 1

- Indicatietool 2
- Stepped care gerangschikte 

behandelprotocollen
- De pijnrevalidatiecoach

Kwaliteit van zorg

- Verandering in verwijspatronen
- Verandering in dagelijks functioneren, 

beperkingen, participatie en werkverzuim

Effect van zorg
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Methode

Vragenlijst waarmee complexiteit 
in kaart wordt gebracht

• Pilot studie met user-centered design 
(praktijkgericht)

• Proces en effect evaluatie
– Pilot studie met pre-post test design
– Start nu….

• Perspectief van zowel zorgverleners als patiënten
– Kwalitatief: semigestructureerde interviews en focus 

groepen
– Kwantitatief: vragenlijsten

Onderzoekspopulatie patiënt

• +/- 100 Volwassenen (18 -70 
jaar oud)

• Via huisarts, fysiotherapeut 
of revalidatiearts Netwerk 
Pijnrevalidatie Limburg 
doorverwezen voor 
chronische pijn revalidatie

• Bereid om functioneren te 
verbeteren ondanks pijn

• Goede vaardigheid 
Nederlands

• Een medische aandoening 
die de klachten verklaart en 
beter behandeld kan worden 
met een andere therapie

• Onderliggende 
psychiatrische aandoening

• Zwangerschap

Overzicht

• Huidige verwijspatronen
• Efficiëntie van verwijspatronen

Vragenlijsten verwijzers/behandelaars

Ik verwijs je naar 
de fysiotherapeut

• Beperkingen; (Pain Disability Index)
• Pijn intensiteit; (NRS)
• Activiteiten
• Participatie 
• Werk participatie; (SF-HLQ)
• Pijn catastroferen (PCS)
• Angst en depressie (HADS)

Vragenlijsten patiënten
BEDANKT

Oefentherapeut 
regio Parkstad

Huisartsenpraktijken:

• Huisartsenpraktijk Heerlen Noord

• Huisartsen de Nieuwe Dormig

• Medisch Centrum Nieuwenhagen
• Gezondheidscentrum Terwinselen

Fysiotherapiepraktijken:

• Fysiotherapie Heerlen Noord

• Fysiotherapie Schaesberg

• Fysiotherapie Nieuwenhagen
• Fysiotherapiepraktijk Welman

• Fysiotherapie Simpelveld

Oefentherapiepraktijk:

• Mensendieckpraktijk Medipoint

Fysiotherapeuten 
regio Parkstad
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BEDANKT

Contact: netwerkpijn@adelante-zorggroep.nl


