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Voor dit onderzoek hebben Roessingh Research 

and Development en Roessingh, Centrum voor 

Revalidatie Scotty tot en met mei 2022 gehuurd. 

Ben je benieuwd naar wat de meest actuele stand 

van het onderzoek is en wil je Scotty in actie zien? 

Neem dan een kijkje op www.roessingh.nl/scotty of 

houd de LinkedIn pagina van Roessingh, Centrum 

voor Revalidatie en/of Roessingh Research and 

Development in de gaten.

Wil je Scotty in actie zien? 
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Roessingh Pijnrevalidatie (RPR), voorheen RoessinghMedinello, 

bestaat inmiddels vijf jaar en is in die tijd uitgegroeid 

tot specialist op het gebied van poliklinische pijnrevalidatie. 

Bij RPR werken een revalidatiearts, GZ-psychologen, fysio- 

en ergotherapeuten nauw samen met de cliënt om vanuit 

verschillende invalshoeken te werken aan zijn/haar hulpvraag.

Tekst door: Teun Huis in ‘t Veld

Hoe acceptatie de 
kracht kan zijn van 
pijnrevalidatie

Lees verder op de volgende pagina >

De grootste uitdaging: het verwachtingsmanagement

Stephanie Jansen-Kosterink, senior onderzoeker en bewegingswetenschapper bij RRD, licht toe: 

“De grootste uitdaging in dit project is het verwachtingsmanagement. De robot ziet er heel leuk 

en schattig uit. Dat maakt dat mensen er hoge verwachtingen van hebben, terwijl er heel veel 

programmeerwerk achter zit. De patiënten en medewerkers die ermee in aanraking komen 

moeten weten dat de robot niet zomaar iets doet of kan. Zij is geen mens.” Aan elke aparte 

handeling die Scotty uitvoert gaan dan ook dagen, zo niet weken, aan programmeerwerk en 

testen vooraf.

Wel of niet rentabel voor de zorg?

Ina Flierman, programmacoördinator innovatie bij Revalidatiecentrum Roessingh, vult aan: 

“Daarmee heb je een andere belangrijke vraag voor het onderzoek gelijk al helder: Kun je Scotty 

in de zorg inzetten en is zij niet te duur? We gaan daarom ook een business case maken, een 

zogenaamde social return on investment (SROI). In deze SROI zetten we de investering af tegen 

de opbrengsten.”

 Linda te Brinke:
revalidatiearts bij 

RPR

Marjolein Stegeman: 
locatiemanager, 

fysiotherapeut en 
bewegings- 

wetenschapper



Wilt u meer weten over 
Roessingh Pijnrevalidatie? 
Neem dan een kijkje op de 
vernieuwde website:

Wie helpen we bij Roessingh Pijnrevalidatie?

Marjolein Stegeman, locatiemanager, fysiotherapeut en 

bewegingswetenschapper bij RPR: “We zien volwassenen 

met aanhoudende pijnklachten aan het houdings- en 

bewegingsapparaat, die eigenlijk alle logische lichamelijke 

en psychosociale paden hebben bewandeld om van hun 

pijnklachten af te komen, zonder afdoende resultaat.”

“Het is voor cliënten moeilijk om hun pijnklachten te 

accepteren. Dit heeft veel negatieve gevolgen: Ze blijven 

overbelasten of komen terecht in een zaagtandpatroon van 

pieken en dalen. Dit heeft vaak impact op hun stemming 

en energieniveau waardoor ze vastlopen in hun dagelijkse 

activiteiten”, legt Marjolein uit.

Begrip is belangrijk

Om het behandeltraject effectief te laten verlopen, is het 

belangrijk om de cliënt vanaf het begin actief te betrekken. 

Al vanaf de screening proberen de professionals van RPR de 

hulpvraag en verwachtingen van de cliënt helder te krijgen. 

Ook geven zij uitleg over het uitgangspunt van de behandeling: 

een blijvende gedragsverandering. De cliënt moet de zoektocht 

naar de oorzaak van zijn/haar klachten willen staken en 

begrijpen dat een traject niet gaat over pijnvermindering, maar 

over het (leren) omgaan met de huidige klachten.

De aanhoudende en groeiende druk op de zorg

De zorg staat in Nederland al een aantal jaren flink onder 

druk. Ook voor RPR heeft dit gevolgen. Linda te Brinke, 

revalidatiearts bij RPR, zegt daar het volgende over: “Wij 

beoordelen met een multidisciplinair team kritisch of medisch 

specialistische revalidatie de beste behandeling is voor een 

cliënt. Waar dat voorheen voldoende was om de behandeling 

vergoed te krijgen, moet nu steeds vaker om goedkeuring 

worden gevraagd bij de zorgverzekeraar. Dit leidt regelmatig 

tot afkeuring en dus geen vergoeding van de behandeling.”

“Het kost bovendien veel tijd om vergoedingsaanvragen correct 

en volledig onderbouwd in te dienen bij de zorgverzekeraar, 

wat in mijn ogen de zorg onnodig duur maakt”, vervolgt Linda.

“Het is voor cliënten 
moeilijk om hun pijnklachten te accepteren.”
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Uitgangspunt voor behandeling is 
stepped care

Marjolein Stegeman: “Het uitgangspunt voor 

behandeling bij RPR is ‘stepped care’. Dat wil zeggen 

dat we cliënten niet zwaarder behandelen dan 

noodzakelijk. Daarom hechten wij veel waarde aan 

korte lijnen met onze verwijzers en een regionaal 

netwerk van therapeuten met expertise in chronische 

pijn.”

Verwijscriteria Roessingh Pijnrevalidatie:

Verwijzing door huisarts, bedrijfsarts of medisch 
specialist

Leeftijd: 18 jaar en ouder

Aanhoudende pijnklachten aan het houdings- en
bewegingsapparaat

Voldoende somatische en psychosociale behandeling

Voldoende beheersing van de Nederlandse taal

Geen lopende somatische of diagnostische paden


