
 

 

 

Via deze Nieuwsbrief van het onderzoeksproject AGRIPPA 
brengen we u op de hoogte van de activiteiten binnen het 
project. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle betrokkenen en 
geïnteresseerden in het project AGRIPPA. 

AGRIPPA is al weer drie maanden onderweg! Hoog tijd om eens 
terug te blikken wat er ondertussen gedaan is en om vooruit te 
blikken op wat er komen gaat. 

 

Nieuwe onderzoeker bij AGRIPPA 

Mijn naam is Else Scheffer en ik mag Jan Pool ondersteunen bij het 
AGRIPPA onderzoek. Naast docent aan de Bachelor Opleiding 
Oefentherapie Cesar, werk ik ook als therapeut in de eerstelijnszorg. 
Daar zie ik regelmatig mensen met aanhoudende pijnklachten en hier 
is mijn fascinatie voor de complexiteit van aanhoudende pijn 
gegroeid. Daarom ben ik ook aangesloten bij de Pain Community aan 
de HU en heb ik tijdens mijn studie Klinische 
gezondheidswetenschappen aan de UU, waar het kon, de focus gelegd 
op dit onderwerp. Ik heb ontzettend veel zin om aan het onderzoek 
mee te werken en kan nu al niet wachten op de eerste 
onderzoeksresultaten. 

Ontwikkeling applicatie 

Het doel van AGRIPPA is een bruikbare en bewezen effectieve applicatie voor chronische pijn 
patiënten te ontwikkelen ter voorkoming van terugval na revalidatie. De afgelopen periode is hard 
gewerkt aan de ontwikkeling van deze app. 
Allereerst is hiervoor een designsprint georganiseerd met de ontwerpers van DIO Agency, 
behandelaars van de deelnemende revalidatiecentra en de onderzoekers van Hogeschool Utrecht.  
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Voorbeelden van een aantal schermen in de AGRIPPA app 

Op basis van deze designsprint is een concept applicatie gemaakt. Deze is getest bij CIR Revalidatie in 
Velp. Cliënten en behandelaren hebben waardevolle feedback gegeven. Naar aanleiding van deze 
test is de app aangepast.  
Vervolgens is met de ge-update versie van de applicatie in Revalidatiecentrum Heliomare in april een 
gebruikerstest uitgevoerd waarbij één cliënt en een behandelaar feedback hebben gegeven. 
De gebruikerstesten van de revalidatiecentra van Adelante zijn op afstand afgenomen. Hierbij is 
gebruik gemaakt van software die het mogelijk maakt de testen vanuit huis af te nemen. Deze testen 
lopen op dit moment nog en worden ook nog verwerkt door Dio Agency. 
De eindversie zal in augustus klaar zijn om in te zetten in het onderzoek. 

METC aanvraag 

Omdat bij het onderzoek naar het  effect van de inzet van ontwikkelde interventie patiënten zijn 
betrokken is het nodig  toestemming te vragen aan de METC. De aanvraag hiervoor is in 
voorbereiding en zal eind deze week worden ingediend. 

Informatiebijeenkomsten revalidatiecentra 

De eerste behandelaren informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden in april in Revalidatiecentrum 
Heliomare. Jan Pool en Else Scheffer hebben uitleg en toelichting gegeven over AGRIPPA onderzoek 
aan de behandelaren die betrokken zullen zijn bij onder andere het verzamelen van de data. 
In de komende periode worden informatiebijeenkomsten gepland bij alle deelnemende 
revalidatiecentra om alle betrokken behandelaren te informeren over het onderzoek en om 
afspraken te maken over de organisatie van de effectiviteitsstudie van de interventie. Na de zomer 
wordt van start gegaan met de inzet van de app en het verzamelen van de data. 

Consortiumpartners 

AGRIPPA is een samenwerking tussen een aantal kennisinstellingen, revalidatiecentra, een bedrijf, de 
beroepsvereniging en de patiëntenvereniging. Vanuit Hogeschool Utrecht zijn naast het lectoraat 
Leefstijl en Gezondheid twee andere lectoraten bij het project betrokken, het  Lectoraat Co-Design 
en het Lectoraat Crossmediale communicatie in het publieke domein. 
Overige consortiumpartners zijn: 
• Universiteit Maastricht 
• Heliomare Revalidatie Wijk aan Zee 
• Adelante Maastricht en Hoensbroek 
• CIR Revalidatie Velp en Eindhoven 
• Dio Agency  
• KNGF 
• Patiëntenvereniging Pijnpatientennaar1stem 



 

 

 

Voor meer informatie zie de website van AGRIPPA 
 

https://husite.nl/agrippa/

