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Inleiding  
De revalidatiearts heeft u geadviseerd het revalidatieprogramma voor chronische pijn 
te volgen. In deze brochure stellen we het programma aan u voor.  
 
U heeft al lang pijnklachten. Waarschijnlijk bent u al bij verschillende artsen geweest 
en hebt u meerdere behandelingen gehad.  
 
Chronische pijn noemen wij pijn die lang aanhoudt of steeds weer terugkomt, 
ondanks behandeling. Chronische pijnklachten kunnen veel gevolgen hebben: uw 
dagelijks leven kan veranderd zijn en uw dagindeling of uw sociaal leven zien er 
misschien niet meer uit als voorheen.  
 

Het programma  

Het chronische-pijnprogramma is niet gericht op het oplossen van de oorzaak van 
chronische pijn. Wel krijgt u meer inzicht in welke invloed de pijn heeft op uw leven 
en wat hierdoor in de loop van de tijd veranderd is. U leert met die inzichten anders 
om te gaan met uw klachten, zodat de pijn niet meer uw leven bepaalt en uzelf de 
regie in handen neemt. Ook leert u door fysieke training uw belastbaarheid te 
vergroten. 
 

Het revalidatieteam 

Tijdens het programma wordt u begeleid door een team van verschillende 
behandelaars waaronder: een revalidatiearts, psycholoog, maatschappelijk 
werkende, ergotherapeut en een fysiotherapeut. Zij werken nauw samen en 
stemmen de therapieën op elkaar af. 
U krijgt een werkmap waarin door alle behandelaars het verloop van de therapie en 
de bijbehorende afspraken worden genoteerd. Naast het contact met de 
therapeuten, krijgt u afspraken met uw revalidatiearts om het verloop van de 
therapie te bespreken. 
 

Opbouw van het programma 

U krijgt eerst een intakegesprek met een psycholoog. Deze beslist samen met de 
revalidatiearts of het revalidatieprogramma voor u geschikt zou kunnen zijn. Als dat 
het geval is, start de screeningsfase, eventueel gevolgd door een behandelfase.  
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Screeningsfase 
De screeningsfase duurt drie weken. In die periode hebt u op verschillende 
momenten afspraken met de verschillende behandelaars van het team en wordt 
bekeken of het trainingsprogramma geschikt is voor u. In deze fase krijgt u ook een 
informatieles. Hierin krijgt u uitleg over het ontstaan van chronische pijn en krijgt u 
inzicht over hoe u de gevolgen ervan kunt beïnvloeden. 
 
Op basis van de screeningsfase adviseert het team over uw deelname aan de 
behandelfase. Soms kan het zijn dat het behandelprogramma (nog) niet geschikt is 
voor u; er wordt dan met u naar een alternatief gezocht. 
 
U kunt natuurlijk ook zelf beslissen dat u niet wenst deel te nemen; we vinden het 
belangrijk dat u achter u beslissing staat en actief deelneemt aan het programma. 

Behandelfase 
Als u (mede op basis van het advies van het team) besluit verder te gaan met de 
behandeling, dan start een acht weken durend programma.  
 
Tijdens deze weken komen verschillende onderdelen aan bod: 
 conditieopbouw (natuurlijk binnen uw grenzen); 
 hoe krijg ik meer mentale kracht?; 
 hoe verdeel ik mijn energie?; 
 wat is mijn eigen belastbaarheid? 
 

Eigen inzet  

We willen nogmaals aangeven dat uw eigen actieve deelname noodzakelijk is voor 
het slagen van het traject. Dit houdt in dat u ook bereid moet zijn thuis met het 
programma bezig te zijn, dat u thuis toepast wat u tijdens de revalidatie leert. 
 
U moet bereid en in staat zijn om het hele programma te volgen (acht weken achter 
elkaar, met een gemiddelde belasting van zes uur per week, verdeeld over drie 
afspraken). Frequente afmeldingen hebben natuurlijk invloed op het resultaat; wij 
gaan er vanuit dat u zich alleen in uitzonderlijke gevallen afmeldt. We sluiten daarom 
een behandelovereenkomst af. 
 
Bent u onverhoopt toch verhinderd, dan vragen wij u dit zo vroeg mogelijk, maar 
uiterlijk 24 uur van tevoren, door te geven aan het secretariaat. 
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Programmatijden 

 U krijgt zowel tijdens de screening als tijdens de behandeling wekelijks een rooster 
met daarop al uw afspraken. Alleen de informatieles vindt in een groep plaats; de 
rest doet u op individuele basis.  

 We kunnen nu niet al precies aangeven op welke tijdstippen u uitgenodigd wordt. 
De afspraken worden in principe op maandag, woensdag en vrijdag gepland. De 
afspraken met de arts vinden tijdens en na afronding van het programma plaats. 
Ook dit wordt op het rooster vermeld.  

Praktisch 

Om goed te kunnen trainen bij de fysiotherapie is sportkleding en -schoeisel 
aanbevolen. U kunt gebruik maken van kleedcabines, douches en handdoeken. Uw 
bezittingen kunt u tijdens het trainen opbergen in een kluisje.  
 

Vragen 

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u contact opnemen met 
het secretariaat van de afdeling Revalidatie. 
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Zuyderland Medisch Centrum, locatie Heerlen 
Revalidatie 
 
Contact polikliniek Revalidatie 
Revalidatie    088 – 459 6635 
Psychologie & Psychiatrie  088 – 459 6490 
Maatschappelijk Werk  088 – 459 6490 
 
Openingstijden polikliniek Revalidatie 
Maandag t/m vrijdag 08.00 – 17.00 uur 
 
Bereikbaarheid 
Begane Grond, balie 10 
 
Internet 
www.zuyderland.nl/revalidatie 
 
 


