
 

 

Wervingsbrief voor de VARIETY-studie 
In het kader van een promotieonderzoek naar het gebruik van fysiotherapie met geïntegreerde Virtual 
Reality (VR) therapie bij patiënten met complexe chronische lage rugpijn, zoeken wij minstens 20 
eerstelijns fysiotherapeuten die een nieuw ontwikkelde behandeling willen testen tussen het najaar van 
2022 en voorjaar van 2024. Deze fysiotherapeuten zullen door middel van loting ingedeeld worden in 
de experimentele groep (fysiotherapie conform de KNGF-richtlijn Lage rugpijn en lumboradiculair 
syndroom, aangevuld met VR) of de controle groep (fysiotherapie conform de eerder genoemde 
richtlijn, zonder VR).  
 
Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar fysiotherapiepraktijken die: 

• Gelegen zijn binnen een straal van 50 kilometer rondom Enschede of Nijmegen; 

• 1 á 2 fysiotherapeuten per praktijk kunnen laten deelnemen aan dit onderzoek, die: 
o Geen ervaring hebben met het gebruik van VR als behandelinstrument én bij toewijzing 

in de controle groep bereid zijn om tijdens de voortgang van het onderzoek geen 
gebruik te maken van VR als behandelinstrument; 

o Gemiddeld tenminste één nieuwe patiënt met chronische lage rugpijn per maand 
onder behandeling krijgen en op de hoogte zijn van de nieuwe KNGF-richtlijn “Lage 
rugpijn en lumbosacraal radiculair syndroom (2021)”; 

o Bereid en gemotiveerd zijn om deel te nemen aan de scholingen (zie onder) en voor 
alle deelnemende patiënten enkele behandelgegevens te noteren. 

 
Wat vragen wij van deelnemende fysiotherapeuten? 
Van fysiotherapeuten in de experimentele groep wordt gevraagd om bij minimaal 4 en maximaal 10 
patiënten per fysiotherapeut reguliere fysiotherapie te geven, waar VR een grote rol in speelt. 
Van fysiotherapeuten in de controle groep wordt gevraagd om bij minimaal 4 en maximaal 10 patiënten 
per fysiotherapeut reguliere fysiotherapie te geven, zonder gebruik te maken van VR. 
 
Wat krijg je er als fysiotherapeut voor terug? 

• Voor fysiotherapeuten in de experimentele groep: 
o Je krijgt kosteloos 2 VR-brillen per fysiotherapeut te leen om onze ontwikkelde 

interventie te testen, inclusief training om VR adequaat als behandelinstrument in te 
zetten.  

•  Voor fysiotherapeuten in de controle groep: 
o Je krijgt de mogelijkheid om na voltooiing van het onderzoek dezelfde training over VR 

als behandelinstrument te ontvangen. 

• Voor fysiotherapeuten in zowel de experimentele als de controle groep: 
o Je ontvangt gratis scholing over chronische lage rugpijn en de behandeling van 

complexere patiënten. De experimentele groep ontvangt deze bij de start van het 
onderzoek, de controle groep desgewenst bij het eind van het onderzoek; 

o Je draagt bij aan het integreren van technologie in de fysiotherapie en aan het verder 
verbeteren van de behandeling van patiënten met chronische lage rugpijn; 

o Je profileert je praktijk onder patiënten, verwijzers en collega’s; 
o Je kunt mogelijk accreditatiepunten ontvangen voor deelname aan dit onderzoek. 

 
Interesse? 
Indien je interesse hebt in deelname aan dit onderzoek of vragen heeft, kun je contact opnemen met 
de uitvoerend onderzoeker, Syl Slatman (syl.slatman@han.nl of 06-29684200).  
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