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Uw patiënt wordt opgenomen in het behandelprogramma van het multidisciplinair
pijncentrum (MPC) ZNA in Hoge Beuken. Dit traject 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 uw patiënt in ons centrum ondergaat.
Deze informatiebrochure geeft u informatie over dit behandeltraject en over onze focus op
arbeidsre-integratie.
De patiënt draagt zelf de eindverantwoordelijkheid voor het bekomen van een positief
resultaat. Tijdens de behandeling 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). Dit
praktijkgedeelte bestaat, afhankelijk van de noden van uw patiënt, uit:
o
Graded actitvity
o
Graded exposure
o
Activiteitenmanagement
o
Stressmanagement
o
Individuele therapie
De ‘algemene voorwaarden’ van deze multidisciplinaire begeleiding die met uw patiënt
werden besproken, kan u nalezen op onze website onder MPC, informatie voor artsen.
Hier vindt u ook onze visietekst terug over arbeidsre-integratie van (chronische)
pijnpatiënten.
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.
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