
Beste lezers , 

 

De afgelopen maanden is er meer bekendheid gegeven aan het 

Netwerk Pijnrevalidatie Limburg. Ook zijn de praktijken in de eerste 

lijn enthousiast begonnen met het werken volgens de richtlijnen van 

het Netwerk en is de eerste evaluatieronde in volle gang. Met de 

vakantie in zicht wensen we jullie fijne feestdagen en de beste 

wensen voor het nieuwe jaar! 

Contactgegevens & aan/afmelden voor de nieuwsbrief:  

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

 

In het kort… 

 

Nieuws 

De afgelopen tijd is het 

Netwerk meerdere malen in 

het nieuws geweest, klik op 

de naam om meer te lezen: 

 

Heerlen Nieuws 

De Limburger 

RTV Maastricht 

 

Feit of Fabel?  

Op röntgenfoto’s, CT-scans of 

MRI’s kun je altijd de oorzaak 

van de pijn zien. 

 

In de volgende nieuwsbrief je kun 

je het antwoord lezen! 
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Nu we een aantal weken verder zijn, kunnen we met trots melden dat er al 9 mensen met chronische pijn worden 

behandeld in de eerstelijn via het Netwerk Pijnrevalidatie Limburg! Hieronder kunt u de spannende strijd tussen de 

praktijken volgen. Welke praktijk gaat de meeste deelnemers behandelen? Een aantal praktijken hebben al een goede 

start gemaakt! 
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CAPHRI Dag 2017 – Poster 

feasibility study, Cynthia Lamper 

De uitvoerbaarheid van het Netwerk zal geëvalueerd en aangepast worden in drie 

fases. In elke fase vinden focusgroepen plaats. Met deze resultaten wordt  de 

richtlijnen van het Netwerk aangepast zodat het Netwerk uitvoerbaar wordt in de 

praktijk. De deelnemende praktijken krijgen deze terugkoppeling van de resultaten 

tijdens een informatieavond. Deze week heeft de eerste focusgroep van fase 1 

plaatsgevonden onder de praktijken in de eerste lijn.  

Ivan Huijnen is geïnterviewd door De Limburger en RTV Maastricht en Heerlen 

Nieuws heeft een artikel geplaatst. Ook is het Netwerk gepresenteerd op de 

CAPHRI dag van de Universiteit Maastricht en op de Bijzondere Bijzonder te 

Adelante.  

https://heerlen.nieuws.nl/nieuws/58043/netwerk-pijnrevalidatie-limburg-officieel-start/
../../Publicaties/De Limburger/De Limburger november 2017.pdf
http://www.rtvmaastricht.nl/tv/nieuws-en-actualiteiten/85937706
https://www.linkedin.com/company/25170731/
https://twitter.com/NPijnRLimburg

