
Beste lezers, 
 

De afgelopen maanden heeft het Netwerk steeds meer vorm 

gekregen. Eind december heeft de eerste evaluatieronde 

plaatsgevonden. We hebben veel nuttige informatie verzameld 

waarmee we komende periode het Netwerk gaan verbeteren. 

Bovendien kunnen we melden dat vanaf volgende maand Winnock 

en Adelante ook actief mee gaan doen in het Netwerk. Patiënten 

worden hier ook verwezen en behandeld volgens de principes van 

het Netwerk. We wensen jullie veel leesplezier met de nieuwsbrief! 
 

Contactgegevens & aan/afmelden voor de nieuwsbrief:  

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

 

Agenda 

Maart 

Start Winnock en Adelante 

April 

Praktijkscholingen eerste lijn 

Mei   

Focusgroepen fase 2 

Juni 

Informatiebijeenkomst 2 

Juni / juli 

Vervolgoverleg zorgverzekeraars 

 

In het kort… 

Overleg zorgverzekeraars 

Begin februari is er weer een 

prettig overleg geweest met de 

zorgverzekeraars. Hierin zijn 

de resultaten van de fase 1 

gepresenteerd. Medio juni / juli 

zal het volgende overleg 

plaatsvinden. 
 

Feit of Fabel?  

Chronische pijn aan het 

houdings- en 

bewegingsapparaat komt 

alleen bij oudere mensen voor! 
 

Antwoord nieuwsbrief 2: 

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.  
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Tussenstand praktijken 

We zijn erg blij dat er op dit moment 20 mensen met chronische pijn worden behandeld in de eerstelijn via het Netwerk 

Pijnrevalidatie Limburg! Nu Winnock en Adelante ook meedoen verwachten we een flinke boost in het aantal patiënten. 

Hieronder kunt u de spannende strijd tussen de praktijken en instellingen volgen. Welke praktijk/ instelling gaat de 

meeste deelnemers aanmelden?  

* De patiënten worden onderverdeeld in de praktijk waar de patiënt zich als eerste meldt, deze kan dus wel doorverwezen zijn naar een andere praktijk! 

Informatiebijeenkomst fase 1 

Eind februari heeft de informatiebijeenkomst van fase 1 plaatsgevonden. In deze 

bijeenkomst zijn de resultaten van de focusgroepen en de daarop volgende acties 

teruggekoppeld aan de zorgverleners. Ook is er onder het genot van soep, pizza 

en een broodje gespard over de doelgroep. Welke patiënt past wel binnen een 

behandeling van het Netwerk en welke patiënt niet? 
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Evaluatie fase 1 

Eind december heeft de eerste evaluatieronde 

plaatsgevonden. Middels focusgroepen en interviews 

hebben we data verzameld over de implementatie 

van het Netwerk. Aan de hand hebben we afgelopen 

maanden verbeterslagen gemaakt. Tot oktober 2018 

zullen er nog twee van deze evaluatierondes 

plaatsvinden. 
 

https://www.linkedin.com/company/25170731/
https://twitter.com/NPijnRLimburg

