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De groepssessies van het Multidisciplinair Pijncentrum ZNA zijn gericht op onze
patiënten die reeds lange tijd pijnklachten hebben. Via deze weg willen we informatie
overbrengen: zowel over de impact van chronische pijn op het dagelijkse leven, het
omgaan met pijn, de invloed van pijn op het welzijn, het welbevinden en functioneren,
en tenslotte hoe wij als multidisciplinair centrum u als patiënt kunnen ondersteunen.
Elke sessie duurt ongeveer 2 uur en gaat steeds door op een donderdag om 14.00u in
ons centrum. Afwisselend zal de pijnverpleegkundige, mevr. Tanja De Bruyn, de
psycholoog, mevr. Maureen Malone, de maatschappelijk werker, dhr. Hendrik Devriendt
en de kinesiste/ergotherapeute, mevr. Saskia Claes / Mevr. Astrid Hoens een
uiteenzetting geven over hun specialisatie.
Op deze manier bieden we u tevens een perspectief over hoe u als patiënt ondersteund
kan worden. U kan na afloop van de sessie(s) verdere afspraken maken met de
desbetreffende medewerkers voor verdere individuele begeleiding.
Deze begeleiding wordt gefinancierd door de overheid in het kader van de multidisciplinaire begeleiding van chronische pijnpatiënten. Dit betekent dat deze vorm van
begeleiding kosteloos is voor u als patiënt.
Daartegenover verwachten we uw aanwezigheid op het moment van afspraak. Indien u
verhinderd bent, dient u dit ten minste 2 werkdagen op voorhand – te melden via ons
secretariaat op het nummer 03/830.95.55 of bij de pijnverpleegkundige, mevr. Tanja De
Bruyn, op het nummer 03/270.89.12.
Indien u 2 maal afwezig bent zonder te annuleren zal een verdere samenwerking niet
mogelijk zijn. Indien u beslist om niet langer ondersteund te worden door ons centrum
vragen we u om een afsluitend gesprek te plannen bij mevr. Tanja De Bruyn.
Uit onderzoek blijkt dat een multidisciplinaire aanpak van mensen die chronisch pijn
hebben, de beste weg is om opnieuw te re-integreren in de maatschappij, beter met pijn
om te gaan en de levenskwaliteit te verhogen. We zijn overtuigd dat we u als patiënt
heel wat te bieden hebben en verbinden ons ertoe om u zo goed en zo breed mogelijk te
ondersteunen.
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