
 

Pilotfase: reumacentrum voor revalidatie en re-integratie 

 

Naam regeling Project "Pilotfase: reumacentrum voor revalidatie en re-integratie" onder 
module 1, onderzoek en ontwikkeling (O&O) projecten (experimentele 
ontwikkeling) en module 4 (innovatieve starters) van de Omnibus Decentraal 
Regeling. 

Looptijd regeling 20 augustus 2009 t/m 1 juni 2013 

Verwacht budget De totale investering bedraagt 2.175.000,-. De co-financiering vanuit de 
partners is € 612.000. De OP Zuid subsidie bedraagt € 1.563.000,-. De EFRO 
subsidie bedraagt 40% van de totale financiering, te weten € 870.000,-. Van 
het overgebleven gedeelte is 2/3 deel Rijkscofinanciering ter hoogte van € 
462.000,-, te weten 21,24% en het 1/3 deel van de provincie Limburg 
€231.000,-, te weten 10,62%.  

Weblink weblinks: HUwww.OP-Zuid.nlUH; en  http://www.op-
zuid.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=11(Prioriteit 
1: Kenniseconomie, ondernemerschap en innovatie) 

Samenvatting De Stichting RRR wil op afzienbare termijn in Zuid Limburg een Reumacentrum 
voor Reïntegratie en Revalidatie realiseren. In dit centrum wil men patiënten 
met een reumatische aandoening op een innovatieve manier behandelen zodat 
zij sneller op hun eigen werkplek kunnen terugkeren of andere arbeid kunnen 
gaan verrichten. 
Landelijke cijfers tonen aan, dat huidige reïntegratieactiviteiten onvoldoende 
resultaten opleveren waardoor de (medische en maatschappelijke) kosten 
onnodig hoog zijn. 
De voorgestane behandeling bestaat uit een intensieve, gecombineerde 
behandeling op fysiek en niet-fysiek gebied. Daarmee wordt bedoeld, dat naast 
fysieke behande-lingen en oefeningen door de patiënt zelf gelijktijdig aandacht 
wordt besteed aan psychologische en arbeidsgerelateerde aspecten. Dit alles 
is gericht op een zo spoe-dig mogelijke arbeidsreïntegratie van de patiënt. 
Eerdere onderzoeken hebben na-melijk aangetoond dat op deze wijze betere 
en duurzamere effecten bereikt kunnen worden. 
Alvorens te kunnen overgaan tot investering in het bedoelde centrum acht de 
Stich-ting RRR het noodzakelijk een pilot uit te voeren ter verdere test en 
optimalisatie van het concept. Tevens zal deze pilot wetenschappelijk 
gevalideerd worden voor wat betreft de medische en economische effecten. 
Ten behoeve van deze pilotfase is dit Businessplan geschreven. 
Het project beoogt de uitkomsten van een methodologisch onderzoek ter 
ontwikkeling van een nieuwe behandelmethode en deze in pilotvorm in praktijk 
te brengen. Op dit moment is de behandelwijze nog niet commercieel 
exploiteerbaar. Onder experimentele ontwikkeling valt het combineren, 
vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, zakelijke en 
andere relevante kennis en vaardigheden voor plannen, schema’s of 
ontwerpen van nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, procedés of 
diensten. Dit project valt binnen experimentele ontwikkeling van module 1, zie 
pagina 3 ODR. Zo bezien is voldaan aan de definitie van experimentele 
ontwikkeling en is een steunpercentage van 25% + 20% opslag voor een kleine 
onderneming als Stichting RRR mogelijk.  
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