
Het Expertisecentrum Pijn en Revalidatie Adelante MUMC+ verbindt 

patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en innovatie om 

uiteindelijk de beste revalidatiezorg te kunnen bieden voor cliënten 

met chronische pijn.  Voor de behandeling van chronische pijn 

kunnen zij terecht bij de locaties van Adelante in Maastricht, Heerlen, 

Hoensbroek en Houthem. Onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd 

vanuit de vakgroep revalidatiegeneeskunde van het MUMC+ en het 

Adelante kenniscentrum in Hoensbroek.

HET EXPERTISECENTRUM PIJN EN 
REVALIDATIE

Adelante Maastricht UMC+
voor behandeling bij chronische pijn



Eén op de vijf mensen heeft last van chronische pijn. In Nederland zijn dat er twee miljoen. 

Een deel van hen is door pijn beperkt in het dagelijks functioneren. Daarnaast heeft chronische 

pijn ook een forse maatschappelijke impact. Kosten voor bijvoorbeeld ziekteverzuim en 

arbeidsongeschiktheid door pijn zijn enorm hoog. Chronische pijn kan dan ook met recht een 

maatschappelijk probleem worden genoemd.

BEHANDELPROGRAMMA’S

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat multidisciplinaire behandeling effectief is in het 

verhogen van het activiteitenniveau en de kwaliteit van leven van cliënten met chronische pijn. 

In de afgelopen jaren hebben Adelante en MUMC+ samengewerkt aan het ontwikkelen van 

evidence based behandelprogramma’s voor zowel volwassenen als jongeren met chronische 

pijn. In de behandelteams van het centrum werken doorgaans een revalidatiearts, psycholoog, 

fysiotherapeut, ergotherapeut en maatschappelijk werker samen aan het verbeteren van het 

functioneren van de patiënt. Bij complexe problematiek wordt vaak ook met andere medisch 

specialisten  samengewerkt. Inmiddels maken jaarlijks meer dan duizend mensen met 

chronische pijn gebruik van de diensten van het centrum.   

STUDIES

De wetenschappelijke studies van het expertisecentrum worden internationaal erkend en zijn 

er op gericht om de zorg voor cliënten met chronische pijn te verbeteren. In het interdisciplinaire 

onderzoeksteam zijn revalidatieartsen, gedragstherapeuten en -wetenschappers, 

bewegingswetenschappers en fysiotherapeuten vertegenwoordigd. De onderzoeken zijn 

onderdeel van de Onderzoeksschool CAPHRI van de Universiteit Maastricht. Het team werkt 

samen met verschillende nationale en internationale partners en heeft zich ontwikkeld tot een 

internationale voortrekker op het gebied van onderzoek bij chronische pijn. 



KENNISOVERDRACHT

De kennis die is opgebouwd draagt het Expertisecentrum uit binnen het veld van de 

revalidatiezorg. Naast het uitbrengen van handboeken en (wetenschappelijke) artikelen verzorgt 

het centrum presentaties voor professionals, patiëntgroepen en -organisaties. Bovendien 

geeft het Expertisecentrum cursussen aan revalidatiezorgprofessionals en onderwijs op het 

gebied van pijn aan de Universiteit Maastricht en Zuyd Hogeschool Heerlen.

Kijk voor meer informatie op www.adelantepijnexpertisecentrum.nl.
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Zandbergsweg 111

6432 CC Hoensbroek

tel. 045 528 28 28

fax 045 528 20 00

www.adelante-zorggroep.nl

ADELANTE

Adelante is een zorggroep met 

volwassenenrevalidatie & arbeids-

re-integratie, kinderrevalidatie, speciaal 

onderwijs & wonen en audiologie & 

communicatie als kernactiviteiten. 

Het motto van Adelante is: 

“Haal het beste uit jezelf”. Samen 

met de cliënt richt Adelante zich niet 

op zijn of haar beperkingen, maar op 

de mogelijkheden: wat kan er nog 

wèl. Adelante is actief in Limburg en 

Noord-Brabant en heeft ongeveer 1.100 

medewerkers. 


