
Beste lezers , 

Met trots laten we jullie weten dat het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg van start 

is gegaan! Het netwerk richt zich op de behandeling van mensen met 

chronische pijn. Het netwerk is een samenwerkingsverband van de 0e lijn tot en 

met de 3e lijns-zorg met als doel de patiënt te verwijzen naar een behandeling 

die past bij de complexiteit van de pijnklachten. De behandelingen en manier 

van verwijzen zijn gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen.  

Albère Köke (rechts boven), ik ben fysiotherapeut en 

bewegingswetenschapper en al ruim 30 jaar werkzaam 

binnen de chronische pijn, zowel als behandelaar als 

onderzoeker. Geen enkele discipline  heeft de kennis 

en mogelijkheden  om het probleem chronische pijn te 

behandelen. Alleen door samen te werken, 

professionals en patiënt, in het Netwerk Pijnrevalidatie 

Limburg kunnen we een succesvolle behandeling 

bieden. Het goed kunnen selecteren van de juiste 

patiënt voor de juiste behandeling is belangrijk en dat is 

o.a. mijn taak in dit project. 

Contactgegevens & aan/afmelden voor de nieuwsbrief:  

Mandy Riswick: tel. 045-5282280 Netwerkpijn@adelante-zorggroep.nl   

 

Mijn naam is Mandy Riswick (midden boven) en werk 

al 15 jaar met veel plezier bij Adelante. Ik  ben project- 

assistent van het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg. Naast 

het feit dat ik een grote affiniteit heb met het onderwerp, 

zijn vooral het meedenken, het soepel organiseren en de 

juiste ondersteuning bieden voor alle partners, mijn 

taken. Bij mij kan je terecht als er vragen zijn, voor het 

plannen van afspraken en ben ik tevens het 

aanspreekpunt voor de SanaCoach Pijnrevalidatie. 

Mijn naam is Mario Geilen (midden onder). Ik ben sinds 

ongeveer 15 jaar werkzaam bij team Pijn van Adelante 

Volwassenenrevalidatie. Aanvankelijk als fysiotherapeut, 

sinds 2015 als physician assistant. Mijn rol in het project 

is het ontwikkelen van de zorgprogramma’s in de keten 

en het opzetten en uitvoeren van de scholing hiervan 

voor de behandelaren in het netwerk. 

Ivan Huijnen (links boven), ik ben fysiotherapeut en 

bewegingswetenschapper en heb na mijn afstuderen van 

beide opleidingen altijd onderzoek en zorg gecombineerd. 

Als fysiotherapeut heb ik o.a. in het revalidatieteam in 

Maastricht gewerkt met pijnrevalidatie als belangrijkste 

aandachtspunt. In mijn onderzoeksactiviteiten heeft ook 

altijd de nadruk gelegen op de pijnrevalidatie en 

chronische vermoeidheid. De laatste jaren ben ik me gaan 

verdiepen in het verbeteren van de organisatie van de 

pijnrevalidatie zorg. Daarom ben ik als projectleider 

betrokken bij het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg. Mijn naam is Cynthia Lamper (links onder) en ben sinds 

februari 2017 junior onderzoeker op het project. Als 

bewegingswetenschapster is mijn taak het uitvoeren van 

een haalbaarheidsstudie op het Netwerk Pijnrevalidatie 

Limburg. Hierbij kijk ik of het project uitvoerbaar is in de 

dagelijkse praktijk. Bovendien houd ik me met veel plezier 

bezig met het vormgeven van de SanaCoach 

Pijnrevalidatie, zorgprogramma’s, scholingen en 

verwijstools.   

Ik ben Jeanine Verbunt (rechts onder), hoogleraar 

revalidatiegeneeskunde. Ik werk als revalidatiearts in 

Maastricht voor Adelante Zorggroep en ben als hoogleraar 

verbonden aan de Universiteit Maastricht. In de 

revalidatiezorg richt ik me met name op de behandeling van 

volwassenen en jongeren met chronische pijn. Veel mensen 

bezoeken meerdere plekken voor de pijn klachten. Het is 

voor mij een uitdaging de al bestaande wetenschappelijke 

kennis toe te passen in de inrichting van de zorg, zodat we 

mensen sneller die zorg kunnen bieden die het best bij ze 

past. In het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg gaan we daar 

aan werken!!! 

Symposium 'Bruggen bouwen: 

vernieuwingen in de 

pijnrevalidatie‘ 
Vrijdag 6 oktober 2017 vond het 

symposium plaats waarbij de start 

voor het netwerk is gegeven. Ook 

werden in dit symposium de huidige 

dilemma’s en ontwikkelingen op het 

gebied van de pijnrevalidatie in 

Nederland gepresenteerd. 

 

SanaCoach Pijnrevalidatie 
Samen met Sananet zijn we bezig 

om een SanaCoach Pijnrevalidatie 

te ontwikkelen. Deze Coach bevat  

o.a. uitleg over pijn, een verwijstool 

en chatfunctie. De behandelaren en 

patiënten in het netwerk zullen hier 

gebruik van gaan maken. 
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