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Waarschijnlijk heeft u al veel 
behandelingen gehad om uw 
lichamelijke klachten te 
verminderen. Bijvoorbeeld 
massages, dry needling, 
fysiotherapie of zelfs een operatie.
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lichamelijke klachten te 
verminderen. Bijvoorbeeld massages, 
dry needling, fysiotherapie of zelfs een 
operatie.



Het klinkt misschien 
vreemd, maar pijn is dus 
in de meeste gevallen 

Dit heeft niet goed 
genoeg geholpen. 
Of het hielp maar even.



In onze behandeling richten 
we ons op u als persoon in zijn 
geheel. Want chronische pijn 
heeft invloed op uw hele leven.



Werk, school of huishouden 
gaan niet meer zoals u wilt 
en kosten veel energie.



Dat geldt ook voor sociale 
activiteiten: hobby’s, 
verjaardagen en uitstapjes.



Mogelijk merkt uw 
familie/gezin ook dat het 
minder goed met u gaat.



Misschien bent u 
eerder chagrijnig, 
bent u thuis stiller…
…of u vindt dat uw 
omgeving weinig 
begrip voor u heeft.



De pijn bepaalt op dit 
moment uw leven en 
heeft invloed op wat u 
doet of laat.



Het is daarom belangrijk 
dat we niet alleen naar 
uw lichamelijke klachten 
kijken…



….maar ook naar hoe 
u daar geestelijk mee 
omgaat.



Laten we de pijn vergelijken 
met een brandalarm. Het 
alarm gaat af tijdens brand 
om u te waarschuwen.



Bij een brand bent u 
dankbaar dat het alarm 
uw leven redt.



Maar wat als het 
brandalarm overgevoelig 
wordt en al rinkelt bij het 
aansteken van een kaars?



Een overgevoelig 
brandalarm gaat te vaak af 
of het blijft maar rinkelen.



Het verstoort uw werk 
of een avondje uit.



Misschien gaat u minder 
doen, om te voorkomen 
dat het brandalarm 
afgaat.



U gaat veel rusten 
en u wordt passief. 



Of mogelijk luistert u niet 
naar uw brandalarm en 
gaat u maar door en door. 



Allebei de manieren maken 
de klachten uiteindelijk 
erger.



Wij kijken samen met u naar wat uw pijnsysteem 
overgevoelig maakt en hoe u daar anders mee om 
kunt gaan. U leest hierover meer in deel 3.
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