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Waarschijnlijk heeft u al veel 
behandelingen gehad om uw 
lichamelijke klachten te 
verminderen. Bijvoorbeeld 

Onze behandeling is gebaseerd 
op wetenschappelijke inzichten 
en volgens de landelijke 
zorgstandaard ‘chronische pijn’.



Waarschijnlijk heeft u al 
veel 
behandelingen gehad om uw 
lichamelijke klachten te 

In ons revalidatieprogramma 
voor chronische pijn volgt 
u verschillende onderdelen 
(modules).  



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

In sommige modules 
werken we aan het 
opbouwen van bewegen.



U leert pijnlijke 
bewegingen en 
activiteiten geleidelijk 
weer te gaan doen en op 
te bouwen.



Ook leert u activiteiten te 
doseren of op een andere 
manier uit te voeren.



Zo bereiken we dat uw 
‘brandalarm’ minder snel 
afgaat.



Ook leggen we meer 
uit over hoe het 
pijnsysteem werkt. 



Het ‘brandalarm’ kan 
namelijk ook afgaan 
bij belemmerende 
gedachten of wanneer u 
heel gespannen raakt. 



U leert hoe u kunt 
omgaan met deze 
belemmerende gedachten 
of een gespannen gevoel. 



Daarnaast bieden we 
ontspanningsoefeningen 
aan om met aandacht bij 
uw lichaam stil te staan.



Dit is niet altijd gemakkelijk 
maar kan wel helpen om 
beter voor uzelf te zorgen.



Bij vragen over werk kunt 
u extra begeleiding krijgen 
van een arbeidscoördinator.



We helpen u zoeken 
naar een goed 
evenwicht tussen 
dagelijkse activiteiten en 
ontspanningsmomenten.



Misschien merkt u dat het 
belangrijk is om vaker ‘nee’ 
te zeggen of om hulp te 
vragen.



Samen onderzoeken we wat 
belangrijk is in uw leven en 
hoe u dit weer kunt oppakken.



Zodat u met meer plezier 
in het leven kan staan.



We stellen hier persoonlijke 
doelen voor op.



In de teambesprekingen kijken de 
behandelaren samen met u naar 
de voortgang van de revalidatie.



Veranderingen doorvoeren 
in uw leven is een langdurig 
proces, waar ook uw lichaam 
aan moet wennen.



Heel langzaam neemt de 
overgevoeligheid van het 
pijnsysteem weer af.



U krijgt weer regie over 
uw leven in plaats van 
dat de pijn overheerst.
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