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U hebt al langere tijd pijn en bent door uw huisarts of specialist aangemeld voor een 

pijnobservatie. Door een pijnobservatie kunnen wij nagaan of u baat heeft bij een 

pijnrevalidatiebehandeling.  

In deze folder willen wij u graag meer vertellen over de pijnobservatie 

Aanmelding 

De verwijzer (uw huisarts of specialist) heeft u schriftelijk bij Zuyderland Revalidatie 

aangemeld. Vóór uw eerste consult bij de revalidatiearts ontvangt u een vragenlijst 

over pijnklachten. Wij verzoeken u deze vragenlijst in te vullen en mee te nemen naar 

uw eerste afspraak met de revalidatiearts of retour te sturen met de bijgevoegde 

retourenvelop.  

Eerste consult revalidatiearts 

Tijdens uw eerste consult bij de revalidatiearts worden de resultaten van de 

vragenlijst besproken en bekijkt de arts of u in aanmerking komt voor een 

pijnobservatieperiode. Dit is een observatieperiode van twee weken. Het doel van 

een pijnobservatieperiode is om na te gaan of u in aanmerking komt voor een 

pijnrevalidatiebehandeling.  

De arts meldt u aan voor een pijnobservatieperiode. Na aanmelding wordt u op een 

wachtlijst geplaatst. De wachttijd voor de pijnobservatieperiode varieert al naar 

gelang het aantal aanmeldingen. 

 

Mogelijk krijgt u na het eerste consult met de revalidatiearts het verzoek om nog 

meer vragenlijsten in te vullen.  

 

De revalidatiearts is eindverantwoordelijk voor de totale behandeling en geeft u 

meer informatie over hoe het programma georganiseerd is. 

Wat is een pijnobservatie? 

Tijdens de pijnobservatieperiode proberen wij een zo goed mogelijk beeld te krijgen 

van uw pijnklachten en problemen. Dat doen we met een heel team bestaande uit 

een revalidatiearts, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker en 

psycholoog. Elk teamlid bekijkt vanuit zijn eigen vakgebied welke 

behandelmogelijkheden aanwezig zijn. Tijdens de observatieperiode heeft u 

gesprekken, doet u oefeningen en voert u dagelijkse handelingen uit.  

Pijnobservatieperiode 

Een pijnobservatieperiode duurt twee weken. De pijnobservatieperiode is 

poliklinisch. Dat betekent dat u gedurende een periode van twee weken meerdere 

dagen naar de poliklinische revalidatieafdeling komt. U wordt dus niet opgenomen.  

De afspraken binnen de pijnobservatieperiode staan in een vast planningsschema: 
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Week 1: 

• Maandag 8.00 - 10.00 uur 

• Donderdag 11.00 -13.30 uur 

• Vrijdag 8.30 -13.00 uur 

Week 2: 

• Maandag 11.00 -13.00 uur 

• Woensdag 10.00 -11.00 uur 

 

Binnen deze tijdstippen worden de afspraken ingepland. Wij verzoeken u hiermee 

rekening te houden. De afspraken worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Het 

is mogelijk dat u op een dag meerdere leden van het revalidatieteam ziet. Hierdoor 

kan de observatiesessie op een dag enkele uren in beslag nemen.  

 

Het is niet wenselijk dat u zich afmeldt. Indien u zich afmeldt kan dit consequenties 

hebben voor de verdere inplanning.  

 

Tijdens de eerste afspraak met maatschappelijk werk raden wij u aan uw partner of 

een ander vertrouwd persoon mee te nemen.  

Na afloop van de pijnobservatieperiode 

Na de pijnobservatieperiode vindt een teambespreking plaats. Tijdens deze 

bespreking wordt een voorstel voor een behandelplan uitgewerkt. Kort na deze 

teambespreking heeft u een vervolgafspraak met uw revalidatiearts. 

Behandelvoorstel 

De revalidatiearts bespreekt met u de bevindingen van het team en het 

behandelvoorstel. Het voorstel kan een revalidatiebehandeling zijn, maar het 

revalidatieteam kan ook besluiten dat u niet in aanmerking komt voor een 

revalidatiebehandeling. Dan wordt er bekeken of u elders voor een behandeling in 

aanmerking komt.  

Revalidatiebehandeling 

Als u in aanmerking komt voor een revalidatiebehandeling bespreekt de 

revalidatiearts de revalidatiedoelen en het behandelplan met u. 

Daarna wordt u ingepland voor een revalidatiebehandeling. We streven ernaar om u 

zo snel mogelijk na de pijnobservatieperiode hiervoor in te plannen. Er zit echter 

altijd een wachttijd tussen de pijnobservatieperiode en de revalidatiebehandeling. 

 

Bij het plannen van een revalidatiebehandeling, kunnen wij wel rekening houden met 

uw voorkeurstijden. Deze kunt u van te voren via een invulschema schriftelijk aan het 

secetariaat doorgeven.  
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Contact 

Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben over de pijnobservatieperiode op 

onze afdeling. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u op werkdagen tussen 8:30 en 

15:00 uur contact opnemen met het secretariaat van de afdeling Poliklinische 

revalidatie.       
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Secretariaat / bezoekadres 

Zuyderland Revalidatie 

Meldpunt West 07 

Dr. H. van der Hoffplein 1 

6162 BG Sittard-Geleen 

Telefoon 088 – 459 7730 

Postadres 

Zuyderland Revalidatie 

Postbus 5500 

6130 MB Sittard-Geleen 

Internetadres 

www.zuyderland.nl 

 


