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Algemene voorwaarden van het ‘9 weken durend begeleidingstraject’ in het multidisciplinair pijncentrum (MPC) van ZNA 

Samenvatting 
Het begeleidingstraject is gericht op het leren omgaan met pijn en op een maximale participatie in 
de maatschappij. Het loopt parallel aan de medicamenteuze en/of interventionele therapie die de 
patiënt ondergaat.   

De patiënt draagt zelf de eindverantwoordelijkheid voor het bekomen van een positief resultaat. 
Tijdens dit traject wordt er gewerkt aan het verbeteren van - voor de patiënt -  belangrijke 
functionele vaardigheden. 

Het MPC zal hem/haar begeleiden bij het behalen van de vooropgestelde doelen.  Er zal vooral 
aandacht gegeven worden aan de vorderingen die hij/zij maakt. 

Dit begeleidingstraject zal 9 weken in beslag nemen en start met een educatief luik (3 weken)  over 
de impact van langdurige pijnklachten op de levenskwaliteit van een individu gevolgd door een 
praktijkgedeelte (6 weken).  
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Algemene voorwaarden van het ‘9 weken durend begeleidingstraject’ in het multidisciplinair pijncentrum (MPC) van ZNA 

Algemene voorwaarden: 

 

• De patiënt dient steeds aanwezig te zijn op de aangeduide plaats en tijdstip, gedurende de 
duur van het programma. We vragen om een afwezigheid op voorhand te melden aan de 
betrokken medewerker van het MPC.  

• Bij 2 maal onwettige afwezigheid zal de verdere behandeling, alsook medische opvolging door 
de pijnarts stopgezet worden. Onder onwettige afwezigheid wordt verstaan dat men de 
afwezigheid niet (tijdig) heeft verwittigd.  

• De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de opvolging en verderzetting van zijn behandeling. 
De therapeuten zullen enkel begeleiden gedurende het traject.  

• De patiënt is verplicht de door de therapeut gevraagde inzet en verantwoordelijkheid te tonen, 
zowel tijdens de therapie als in de thuissituatie. Dit houdt in dat de aangeleerde vaardigheden 
ook thuis worden toegepast. Er wordt gestreefd de voorgestelde doelen te halen tenzij anders 
bepaald door de therapeut. 

• De therapeuten en artsen van het Multidisciplinair pijncentrum mogen steeds contact 
opnemen met betrokken artsen en therapeuten indien dit relevant is in de verdere 
behandeling. 

• Het programma bestaat uit 3 weken educatie, gevolgd door 6 weken praktijk.  
Data van het programma worden individueel meegedeeld en schriftelijk bevestigd. 

 

Na afloop van dit programma kan uw patiënt afhankelijk van zijn/haar behoefte nog verder 
begeleid worden door ons paramedisch team. De begeleiding door het artsenteam –
medicamenteus of interventioneel- loopt hier parallel aan.  

 

 

Het team van het Multidisciplinair Pijncentrum, 

 

           Dr. Goossens      Dr. Opsomer   Dr. Van Remoortere     Dr. Turlot 

 

Eyckens Ann De Bruyn Tanja Devriendt Hendrik 

MPC secreatariaat Pijnverpleegkundige Maatschappelijk Werker 

03/830.95.55 03/270.89.12 03/830.95.77 

 

Claes Saskia      Hoens  Astrid            Malone Maureen 

Kinesisttherapeut      Ergotherapeut            Psycholoog 

03/830.95.59      03/830.95.58            03/830.90.08 
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