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Leven met chronische pijn 
Pijnprogramma Gezondheidscentrum Oranjeplein 
  
Voor meer kwaliteit van leven! 

 

 

U ervaart pijn, al meer dan 3 maanden en u heeft meerdere specialisten bezocht. Zij kunnen u 
niet behandelen en de pijn wegnemen of reduceren. U moet er mee leren leven, is de 
boodschap. Echter, de langdurige aanwezigheid van pijn kan een eigen leven gaan leiden, met 
grote gevolgen voor uw dagelijkse functioneren. In veel gevallen brengt pijn ook grote 
onzekerheid met zich mee. U vraagt zich af: hoe moet ik er mee omgaan? Waar doe ik goed aan 
nu de pijn mijn leven lijkt over te nemen? 
 
U gaat misschien bepaalde bewegingen vermijden uit angst voor de pijn, omdat deze als acute pijn 
blijft aanvoelen. Of u bijt zich juist door de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of niet vol te houden 
is. U kunt uw werk misschien niet meer (volledig) uitoefenen of u moet zich allerlei andere leuke 
activiteiten ontzeggen. 
 

Waarom een pijnprogramma volgen bij het Gezondheidscentrum Oranjeplein 
Goede begeleiding door meerdere zorgprofessionals binnen Gezondheidscentrum Oranjeplein die 
zich geschoold hebben en samenwerken rondom uw chronische pijn, kunnen u helpen weer grip te 
krijgen op uw klachten en uw leven.  De ingewikkelde samenhang van factoren bij chronische pijn 
vereist een zorgvuldige analyse en behandeling door een multidisciplinair team. Alleen dan zijn 
problemen in onderlinge samenhang te beoordelen en worden behandelingen op elkaar afgestemd. 
Deze aanpak vergroot de kans op een succesvolle behandeling. 
 

 
 

 
Uw inzet is belangrijk 
Wij kunnen u niet van uw chronische pijn af helpen. Wel weten we dat veel mensen na onze hulp 
minder pijn ervaren en vaak minder last van hun pijn hebben. Ons programma Chronische pijn is erop 
gericht dat u leert leven met de pijn, weer deelneemt aan het dagelijks leven. Daarvoor is het nodig 
dat u voor uzelf bepaalt waarom u de behandeling wilt aangaan. 
 
Wanneer komt u in aanmerking voor het programma Chronische pijn? 

 U heeft al langer dan 3 maanden pijnklachten. 

 U bent 18 jaar of ouder.  

 Er zijn geen mogelijkheden meer voor een medische  behandeling die de oorzaak van uw pijn 
kan wegnemen of de klachten  kan verminderen.  

 U staat open voor een intake door uw huisarts, psycholoog, ergotherapeut en fysiotherapeut. 

 U bent bereid om uw gedrag waar nodig aan te passen en heeft recent geen behandelingen 
gevolgd die daarop waren gericht. 

“Ik ben niet meer gefocust op wat ik heb, maar hoe ik daarmee omga. 

Ik ben er daarom minder mee bezig en kan de pijn soms zelfs even 

helemaal vergeten” – Patiënt M. van S. 

 

Wilt u meer weten over chronische pijn en wat hoe u uw leven weer meer 
kwaliteit kunt geven? Lees dan eens één van onderstaande boeken. 

 ‘Leven met Pijn’, de kunst van het aanvaarden 
Auteurs: Martine Veehof & Karlein Schreurs 

 ‘Pijn de Baas’ Auteur: Frits Winter 
 
 

 

http://www.bol.com/nl/c/boeken/martine-veehof/4202361/index.html
http://www.bol.com/nl/c/boeken/karlein-schreurs/2445108/index.html
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 U bent lichamelijk in staat om het programma te kunnen volgen. 

 U kunt in het Nederlands communiceren met de behandelaars. 
 
Regie 
U leert de regie te nemen over uw leven en daarmee de invloed te verminderen van 
de pijn- en vermoeidheidsklachten. Voor een succesvolle behandeling is het nodig dat 
u zelf keuzes maakt en gemotiveerd bent om uw ‘doen en laten’ te veranderen. Als u 
actief deelneemt, zal dit een positief effect hebben op het eindresultaat. U leert uzelf 
te helpen door te experimenteren met nieuwe of andere methodes en deze toe te 
passen in uw dagelijkse leven. Ter ondersteuning daarbij krijgt u instructies en 
oefeningen binnen de behandeling en huiswerkopdrachten. 
 
Partners 
Uw eventuele partner of naaste speelt een belangrijke rol in uw revalidatie en wordt 
daarom nauw bij de behandeling betrokken. Dit houdt in dat uw partner of naaste 
een of meerdere keren uitgenodigd wordt om mee te komen naar de behandeling. 

 

 
Doelen van het programma Chronische pijn 
 
Doel van het programma is het herstellen van capaciteiten en het maken van keuzes, waardoor de 
klachten kunnen afnemen. Herstellen van ‘schade’ of weer ‘de oude’ worden is niet langer meer de 
inzet. Evenmin het opsporen van oorzaak van de pijn- en vermoeidheidsklachten of het verminderen 
van de klachten.  
Dit vraagt het aannemen van een andere visie: kijken naar de dingen die belangrijk en waardevol zijn 
in plaats van verwachten dat de pijn volledig weggenomen wordt. Dit is niet altijd makkelijk. U zult dan 
ook doorzettingsvermogen nodig hebben. 
 
Algemene doelen. 
Ons programma Chronische pijn kent vier algemene doelen. 

1) Dagelijkse activiteiten goed en effectief uitvoeren van, ondanks de pijn.  
U leert een evenwicht te hanteren en vanuit dat evenwicht activiteiten op te bouwen. 

2) Veranderen van het denken over pijn en het voelen van pijn.  
Zo wordt u informatie gegeven over de verschillende aspecten van pijn, zodat u uw eigen 
pijngevoelens en wat u  verwacht te voelen bij pijn, beter leert begrijpen. 

3) Activiteiten anders aanpakken waar nodig.  

U leert accepteren wat u wel en wat u niet kunt en hoe u daar mee om moet gaan. U leert zich 
te ontspannen en uw activiteiten slimmer te plannen. 

4) Verminderen van stoornissen in uw lichamelijke functies. 

Er zijn op internet ook voorlichtingsfilmpjes te vinden over chronische pijn: 

 www.psychfysio.nl/6_04_1 
 

 www.youtube.com en zoek op Voorlichtingsfilm Chronische Pijn van 
Hogeschool Utrecht 

 

 

 

http://www.psychfysio.nl/6_04_1
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Dit kan bijvoorbeeld door verbetering van spierkracht, bewegingsmogelijkheden en 
uithoudingsvermogen. 

 
Door een gemotiveerde houding zult u beter kunnen functioneren, ook als de pijn niet weggaat.  
 
Individuele doelen 
Als u ons  pijnprogramma volgt, krijgt u een eigen behandelplan met persoonlijke behandeldoelen. 
Een behandelplan is een beschrijving van de inhoud van de behandeling. De behandeling en de 
behandelaars kunnen per patiënt verschillen. Ook de lengte van het traject kan anders zijn. Het 
programma is altijd maatwerk en is samengesteld uit zorgvuldig op elkaar afgestemde 
behandelingen, die passen bij uw wensen en mogelijkheden. 
 
Keuzes 
Zowel te veel als te weinig inspanning heeft negatieve gevolgen voor u. U leert keuzes te maken in de 
activiteiten die u kunt en wilt doen. Daarbij gaat het er nadrukkelijk om dat u niet minder moet gaan 
doen, maar dat u kiest voor activiteiten die u de moeite waard vindt. Door op een verstandige manier 
daarmee om te gaan, zal dat een positief effect hebben op uw pijnbeleving. 
 

 
 
Uw behandelaars 
Behandelaars van het pijnprogramma werken in een multidisciplinair teamverband. Het team zorgt 
voor afstemming tussen uw verschillende behandelingen en bewaakt de resultaten. Eén van de 
behandelaars is uw aanspreekpunt en eindverantwoordelijk. 
In ons team zijn in ieder geval de volgende behandelaars vertegenwoordigd: 
Uw huisarts in Huisartsenpraktijk Oranjeplein, Ergotherapiepraktijk Goirle, Topfysiotherapie Keyzer en 
Van Roon en de Silver psychologie. Op indicatie kunnen ook andere behandelaars ingeschakeld 
worden. 
 
Uw huisarts – Huisartsenpraktijk Oranjeplein 
Uw huisarts bepaalt of uw klachten geschikt zijn voor het programma Chronische Pijn en vraagt u een 
vragenlijst in te vullen. Na screening door de andere behandelaars heeft hij een overleg met hen en 
stelt het team een behandelplan op. Het kan zijn dat u tijdens het programma de huisarts nog eens 
ziet. De huisarts kan tussentijds met u evalueren en zo nodig ook (pijn)medicatie voorschrijven. 
 
Ergotherapeut – Ergotherapie Goirle 
De ergotherapeut gebruikt allerlei activiteiten om u bewust te laten worden van de gewoontepatronen 
waarin u denkt en doet. Vervolgens kan tijdens deze activiteiten worden geëxperimenteerd met 
alternatief gedrag, dat past bij het leven dat u (weer) wilt leiden. Relevante dagelijkse activiteiten, 
zoals hobby’s of activiteiten in het huishouden, worden samen met u geanalyseerd, waarbij wordt 
gezocht naar een werkwijze waar u zich prettig bij voelt. De ergotherapeut besteedt aandacht aan 
zowel de mentale als de lichamelijke kant van de activiteiten, evenals het optimaliseren van uw dag- 
en weekstructuur. Zodoende kan er stapsgewijs toegewerkt worden naar een balans tussen uw 
belasting en belastbaarheid. 

 
Fysiotherapeut -  Topfysiotherapie Keyzer en Van Roon 
De fysiotherapeut zal tijdens het programma met u gaan werken aan:  

 Uw lichamelijke conditie  

Meestal laat de lichamelijke conditie van mensen met chronische pijn te wensen over. 

Vanwege de pijn gaat men steeds minder bewegen, activiteiten uitvoeren. Dit leidt uiteindelijk 

tot een verslechterde conditie. Daardoor wordt men nog meer beperkt in het dagelijks 

functioneren. Op een doordachte manier wordt geleerd verschillende oefeningen uit te voeren. 

Door het oefenen verbetert de conditie. Als de lichamelijke conditie verbetert, kan men weer 

meer en voelt men zich ook beter.  

“Ik was altijd gewend dat ik te horen kreeg wat ik, moest doen en nu moest ik 
ineens zelf meedenken. Was dat niet de taak van de behandelaar? Maar het 

bleek voor mij te werken. Ik ken mijn eigen lichaam het best. Ik weet wat ik wel 
kan en de behandelaar speelt daar op in." – Patiënt F. de R. 
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 De spierspanning 

Mensen met pijn ervaren vaak meer spanning. Pijn vertaalt zich lichamelijk in gespannen 

spieren. Tijdens het programma leert men zich te ontspannen, ook in moeilijke situaties. 

Ontspannen mensen met een goede conditie voelen zich beter en hebben de indruk 'bergen 

te kunnen verzetten'. 

 
Psycholoog – Silver Psychologie 
Een psycholoog is een deskundige op het gebied van emoties, cognities en gedrag en heeft zich 

gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met chronische pijn. De psycholoog doet onderzoek 

naar de gevolgen van uw pijnklachten op uw dagelijks leven en gaat na of de pijn invloed heeft op uw 

stemming of lichamelijke spanning en leidt tot beperkingen in uw activiteiten en of de pijn. Daarnaast 

wordt in de behandeling ook aandacht besteed aan mogelijke stressfactoren die uw pijnklachten 

kunnen verergeren of in stand houden. Een psycholoog richt zich op het mogelijk verminderen van uw 

pijnklachten en daarnaast op het verminderen van de negatieve gevolgen van uw pijnklachten. 

Bijvoorbeeld door andere klachten of problemen samen met u aan te pakken en u te leren omgaan 

met uw pijn.  

 

Het pijnprogramma in fases  
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1) Intake 
Het programma start met een intake. Gekeken wordt of uw klachten en uw doelstellingen passen 
binnen het pijnprogramma.  
 

a. Verwijzing en eerste screening huisarts 
De intakefase bestaat uit een consult bij uw huisarts en het (thuis) invullen van vragenlijsten. 
Uw huisarts schat in of u in aanmerking komt voor het programma Chronische pijn.  U 
ontvangt een vragenlijst, tips voor het lezen van boeken over pijn, het bekijken van een 
filmpje, een omschrijving van het traject etc. U maakt een overzicht waarin staat welke 
behandelingen u in de loop der tijd allemaal heeft doorlopen en door wie. Uw huisarts 
bespreekt met u de eisen die het programma aan u stelt. Indien nodig heeft u vaker een 
gesprek met uw huisarts.  

b. Intake door Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) 
Als uw huisarts denkt dat het pijnprogramma bij u past, dan neemt een praktijkondersteuner 
de intake over en zorgt  samen met u voor de overige benodigde gegevens.  
Het kan zijn dat de huisarts zelf met u de intake voltooid. Dat is afhankelijk van de organisatie 
in de huisartsenpraktijk. 

c. Gesprek huisarts met patiënt 
In een consult met de huisarts hoort u of wij denken dat u inderdaad baat zou kunnen hebben 
bij het programma. Als dat het geval is dan worden twee afspraken met u gemaakt 
aansluitend op dezelfde dag: een afspraak met ergotherapeut en fysiotherapeut en een 
afspraak met de psycholoog. U ontvangt naast de afspraakdata en –tijden ook schriftelijke 
vragenlijsten van de deze drie disciplines. Deze kunt u thuis invullen en meebrengen naar de 
afspraak. 
 

2) Screening 
Om met zorg uw behandelplan te kunnen maken is een goede screening door verschillende 
behandelaars noodzakelijk. Uw persoonlijke klachten en doelstellingen worden zo snel mogelijk 
geformuleerd en zijn het uitgangspunt voor het vaststellen van het behandelplan.  
Gestart wordt met het in kaart brengen van de oorzaken van uw pijn, uw ervaring van de pijnklachten 
en hoe u hiermee omgaat. Samen met uw behandelaars stelt u vervolgens haalbare doelen op. 
Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert. 
Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de 
een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’. 
 
a. Screening door psycholoog en fysiotherapeut/ergotherapeut 

De fysiotherapeut en ergotherapeut nemen gezamenlijk uw klachten met u door en testjes af.  De 
psycholoog ontvangt u in het uur daarvoor of daarna. 

b. Teamoverleg  met daarin huisarts, fysiotherapeut, psycholoog en ergotherapeut 
Na deze screeningsuren heeft het team een overleg. De uitkomsten van de screening worden 
besproken en samengevat in een behandelplan. Eén van de teamleden wordt uw contactpersoon 
en neemt contact met u op om het behandelplan met u te bespreken. Mocht onverhoopt toch 
blijken dat een behandelplan geen zin heeft, dan brengt uw huisarts verslag uit aan u. 
 

3) Behandeling 
a. Behandelplan 

Het behandelplan wordt met u besproken. Daarin staat wanneer, over welke periode u door één of 
meerdere behandelaars wordt geholpen. Evenals de doelen die we hopen te bereiken. Het kan 
zijn dat tussentijds een evaluatie nodig is en het behandelplan wordt aangepast. U tekent ook een 
pijnprogramma-overeenkomst. 

b. Uitvoering behandelplan 
Uw behandelingen bij de diverse behandelaren worden ingepland en uitgevoerd. 

c. Evaluatie 
Uw contactpersoon houdt het overzicht en heeft op afgesproken momenten in het traject een 
evaluatie met de teamleden en met u. 
 

4) Nazorg 
Met uw contactpersoon bespreekt u hoe u na afloop van het programma contact houdt over uw 
klachten. Dat kan bijvoorbeeld via een jaarlijks consult bij uw huisarts. 
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Aanmelden 

Als u geïnteresseerd bent in het pijnprogramma kunt u dit tijdens een consult met uw huisarts 
bespreken. U kunt daarvoor een afspraak maken bij Huisartsenpraktijk Oranjeplein. 
 
Vergoeding 

De screening en behandelingen worden op verschillende manieren vergoed. Het is belangrijk dat u 
zelf kijkt wat voor u van toepassing is. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekering als u 
hierover vragen heeft. 

 Huisarts: de consulten met uw huisarts worden vergoed uit de basisverzekering, uw eigen 
risico wordt niet aangesproken. 

 Psycholoog: Als de huisarts u toelaat tot het pijnprogramma wordt de behandeling door de 
psycholoog vergoed uit uw basisverzekering. Als u een eigen risico heeft, wordt deze wel 
aangesproken. 

 Fysiotherapeut: Als u wordt toegelaten tot het pijnprogramma  kunt u aanspraak maken op 
uw aanvullende verzekering voor fysiotherapie, mits u die heeft.   Heeft u die niet, dan zijn 
de kosten voor u. 

 Ergotherapeut: Als u wordt toegelaten tot het pijnprogramma  worden de behandelingen 
vergoed uit de basisverzekering. 

 
 


