
 
 

 

  

 

Wetenschappelijk Onderzoek ActiFeeT 

Leren bewegen met zenuwpijn bij diabetes 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Via deze weg willen we u graag informeren over een wetenschappelijk onderzoek bij 

diabetespatiënten aan de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Adelante Zorggroep en het 

Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+). Dit onderzoek wordt gesteund door het 

Diabetesfonds. 

 

Bij dit onderzoek wordt er speciale aandacht gegeven aan diabetespatiënten met zenuwpijn, en dan 

vooral bij patiënten met pijnlijke voeten. Deze pijnklachten zijn vaak lastig te behandelen en hoewel 

met medicijnen de pijn vaak wel dragelijk is, hebben veel patiënten toch nog pijn.  

 

Op basis van resultaten van eerder onderzoek van ons, heeft ons revalidatieteam een speciale 

revalidatiebehandeling ontwikkeld voor patiënten met zenuwpijn aan de voeten ten gevolge van 

suikerziekte. Deze behandeling moet nog worden onderzocht, voordat het programma ook in de 

reguliere zorg kan worden aangeboden.  

 

Heeft u type II suikerziekte en zenuwpijn aan de voeten en wilt u actiever worden in het 

dagelijks leven? Dan bent u mogelijk een kandidaat voor het ActiFeeT onderzoek! 

 

Wat houdt de behandeling voor u in? 

De revalidatiebehandeling is gericht op het verminderen van de beperkingen die u in het dagelijkse 

leven ondervindt als gevolg van de zenuwpijn. Tijdens de revalidatiebehandeling gaan we na welke 

factoren ervoor zorgen dat u minder actief bent geworden. Vervolgens gaat het revalidatieteam met u 

aan de slag zodat u weer actief kunt zijn ondanks de pijnklachten. Tijdens de behandeling komt u 2 

keer per week 1 uur naar de revalidatie afdeling om samen met uw behandelteam te werken aan de 

behandeldoelen. De revalidatiebehandeling wordt volledig vergoed door de zorgverzekering. Er is een 

verwijzing van uw huisarts nodig om deel te kunnen nemen.  

 

U kunt uw interesse kenbaar maken door het sturen van een e-mail naar onze onderzoeksassistente 

Mw. M. de Mooij. Zij zal u meer uitgebreide informatie over het onderzoek laten toekomen. 

Contactgegevens vindt u onderaan de brief.  

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Drs. C.C.M. van Laake - Geelen   Prof. Dr. J.A. Verbunt 

Revalidatiearts      Hoogleraar en revalidatiearts  

 

Contactgegevens: 

Mw. M. de Mooij 

Onderzoeksassistente 

Afdeling Revalidatiegeneeskunde 

Universiteit Maastricht  

Telefoonnummer: 043- 43 388 2160 

E-mail: m.demooij@maastrichtuniversity.nl 
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