
INFORMATIE OVER HET  
PIJNREVALIDATIEPROGRAMMA 



REVALIDATIE 
BIJ CHRONISCHE PIJN
Heeft u chronische pijn- of vermoeidheidsklachten en heeft u daarvoor al 
een uitgebreid medisch traject doorlopen? Blijven desondanks de klachten 
bestaan en belemmeren ze u in uw dagelijkse activiteiten? 
Dan is een (pijn)revalidatie programma bij Medinello voor u mogelijk een 
optie. Deze brochure geeft u een idee over onze werkwijze en de inhoud 
van deze revalidatie. 

WAT IS PIJNREVALIDATIE? 
Pijnrevalidatie gaat verder dan alleen het verminderen van de pijn of het zoeken naar de 
oorzaak ervan. Dat is in het verleden immers al uitgebreid gedaan, zonder het gewenste 
resultaat. Toch vraagt u zich waarschijnlijk af hoe het kan dat de pijn blijft bestaan. Een 
precies antwoord is vaak niet mogelijk omdat meerdere factoren een rol zijn gaan spelen 
bij het in stand houden van de pijn. Uw chronische pijn- of vermoeidheidsklachten zullen 
niet alleen invloed hebben op uw lichamelijk functioneren, maar ook op uw psychisch en 
sociaal welzijn. De pijnrevalidatie is er op gericht om uw functioneren op al deze drie 
gebieden te verbeteren en de invloed van de klachten op uw leven te verminderen. 

DOEL VAN DE BEHANDELING 
De revalidatiebehandeling heeft als doel u te leren op een andere manier om te gaan met 
de pijn en de gevolgen daarvan voor uw dagelijks functioneren op lichamelijk, geestelijk 
en sociaal-maatschappelijk gebied. U leert welke in stand houdende factoren er zijn, u 
leert op een andere manier tegen uw pijnklachten aan te kijken en hiermee om te gaan.
U leert nieuwe mogelijkheden om beter te functioneren op het gebied van werken of 
studeren, relaties met anderen, vrije tijdsbesteding, de huishouding doen en het opvoeden 
van kinderen. Door een andere houding aan te nemen tegenover de pijnklachten zult 
u beter kunnen functioneren, ook als de pijn niet weggaat. 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. 
Revalideren is gericht op de toekomst, op het vinden van mogelijkheden en op het 
vergroten van de kwaliteit van uw leven. U heeft daarbij de regie.

“Ik ben bij Medinello weer gaan samenwerken met mijn lijf in plaats van er tegen te vechten.”
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AANDACHTSPUNTEN 
BINNEN DE BEHANDELING 
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 nieuw gedrag. Daardoor krijgt u een andere kijk op de dingen en kunt u 
de geleerde vaardigheden direct toe passen in uw dagelijks leven. Ter ondersteuning krijgt u 
daarbij instructies, oefeningen en huiswerkopdrachten binnen de behandeling.

KEUZES
Zowel te veel als te weinig inspanning kan voor u negatieve gevolgen hebben. U leert 
keuzes te maken in de activiteiten die u kunt en wilt doen. Daarbij gaat het er nadrukkelijk 
niet om dat u minder moet gaan doen, maar dat u kiest voor een betere balans tussen 
activiteit en rust. Ook gaat u kiezen voor activiteiten die u de moeite waard vindt. 
 

HOE WORDT DE BEHANDELING OPGEBOUWD
U kunt naar Medinello worden verwezen door uw huisarts, bedrijfsarts of medisch 
specialist. Na het kennismakingsgesprek (pre-intake) met de casemanager volgt een 
multidisciplinaire intake. Tijdens deze intake wordt u gezien door een psycholoog, 
fysiotherapeut/manueel therapeut en een revalidatiearts en wordt er aan de hand van de 
resultaten een behandelvoorstel gedaan.  
Dit behandelvoorstel bestaat uit een aantal modules die gezamenlijk als doel hebben 
u beter te leren om te gaan met pijn en de gevolgen daarvan voor het dagelijks 
functioneren, op lichamelijk, geestelijk en sociaal-maatschappelijk gebied en wordt met u 
besproken door de casemanager.

Per module stelt u samen met de betreffende therapeut uw persoonlijke doelen op. 
Voorbeelden van modules die kunnen worden ingezet zijn:
 •  Fysieke training onder andere “graded activity”, “graded exposure”, 

“graded exercise” 
 •  Individuele psychologische begeleiding bijvoorbeeld cognitieve gedragstherapie, 

oplossingsgerichte therapie, “EMDR” en inzichtgevende therapie
 • Pijneducatie 
 • Balans in de dag
 • Ontspanning
 • Mindfulness 

“Door een goede analyse tijdens de intake wordt inzage verkregen in het probleem. Doortastend en actief aanpakken van 
de revalidatie zorgt voor een optimaal resultaat. De sterke en intensieve begeleiding, zowel psychisch als fysiek, geeft rust 

en vertrouwen in de behandeling. Er zijn duidelijke afspraken en een goed gecommuniceerd behandeltraject.”
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Sommige modules zijn in groepsverband en andere modules zijn individueel. 
Bevindt u zich vanwege uw klachten in de ziektewet dan bestaat er wellicht de behoefte 
aan begeleiding bij werkhervatting. In overleg met uw werkgever en bedrijfsarts kan er 
vanuit Medinello middels de module “Gezond aan het werk” ondersteuning op dit vlak 
worden geboden.  

DUUR VAN DE BEHANDELING
Over het algemeen zal een behandeltraject binnen een periode van 16 weken worden 
afgerond en binnen die periode kunt u erop rekenen dat u 3 of 4 keer in de week 
naar Medinello zult komen. Uw casemanager zal tussentijds met u de behandeldoelen 
evalueren en indien wenselijk kunnen er aanpassingen binnen het traject volgen. In de 
laatste fase van het revalidatietraject bereidt u zich voor op de periode na ontslag, waarbij 
u zich richt op het blijven toepassen van de aangeleerde vaardigheden met behulp van 
een terugvalpreventieplan. Drie maanden na het beëindigen van het behandeltraject volgt 
een nazorg afspraak om het geleerde nog eens door te  nemen en zo nodig bij te sturen. 

“Ik heb geleerd beter met mijn energie om te gaan, bijvoorbeeld door ook te rusten als ik me nog goed voel 
en niet direct al mijn kruit te verschieten.”

“In het begin betekende de pijn alles. Mijn leven werd erdoor beheerst. 
Na mijn behandeling bij Medinello heb ik nog steeds pijn, maar ik lééf nu met die pijn, ik heb ermee leren omgaan.”
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TEAM VAN BEHANDELAARS
Het behandelteam werkt nauw met elkaar samen en bestaat uit een 
revalidatie arts, fysiotherapeut/manueel therapeut, psycholoog en een 
ergotherapeut. Het gehele traject wordt gecoördineerd door de case-
manager. Deze rol wordt door één van de therapeuten ingevuld. 

REVALIDATIEARTS
De revalidatiearts is uw medisch specialist en eindverantwoordelijke voor de behandeling. 
Hij beoordeelt de medische stand van zaken. U ziet de arts in de intakefase en hij wordt, 
waar nodig, betrokken bij de revalidatie. U kunt, als daartoe aanleiding is, altijd contact 
opnemen met de revalidatiearts.
 
FYSIOTHERAPEUT / MANUEEL THERAPEUT
De fysiotherapeut zal samen met u een basisniveau bepalen en een opbouwschema 
opstellen om verantwoord uw fysieke conditie en beweeglijkheid op te bouwen. Verder 
helpt de fysiotherapeut u om handelingen en activiteiten in het dagelijks leven, zoals zitten, 
staan, lopen, tillen en reiken, op een meer ontspannen en effi ciëntere wijze uit te voeren.  

PSYCHOLOOG
De psycholoog inventariseert samen met u de psychologische aspecten die invloed 
hebben op uw functioneren. Vaak is het van belang dat u nieuwe vaardigheden of een 
andere manier van denken aanleert om grip te krijgen op uw functioneren. De psycholoog 
bekijkt samen met u welke activiteiten uw leven de moeite waard maken en welke 
revalidatiedoelen daarbij passen. De psycholoog helpt u bij het veranderen van gedrag en 
ondersteunt u bij het volhouden van die activiteiten. Als onverwerkte zaken uit het verleden 
een rol spelen in uw klachten kunnen deze in de gesprekken aan de orde komen en 
bijvoorbeeld met EMDR worden verwerkt.

ERGOTHERAPEUT
De ergotherapeut kijkt samen met u naar de praktische belemmeringen bij relevante 
dagelijkse activiteiten, zoals hobby’s of activiteiten in het huishouden. Deze activiteiten 
worden samen met u geanalyseerd, waarbij wordt gezocht naar een werkwijze waar u 
zich prettig bij voelt. Vervolgens kan tijdens deze activiteiten worden geëxperimenteerd 
met alternatief gedrag, dat past bij het leven dat u (weer) wilt leiden. 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 grotere belastbaarheid. 
 
DE BELANGRIJKSTE THERAPEUT BENT U ECHTER ZELF! 
Bij veel medische behandelingen (in het ziekenhuis) moet u zich min of meer overgeven 
aan datgene wat de arts van plan is met u te doen. Als u bijvoorbeeld wordt geopereerd, 
dan ligt het zwaartepunt van de behandeling bij de chirurg die u opereert. Bij de 
revalidatie ligt het accent vooral op een actieve medewerking van uzelf. U zult zich niet 
alleen op de revalidatieafdeling moeten inzetten, maar wij vragen u ook thuis bepaalde 
opdrachten uit te voeren of wellicht te werken aan een verandering van uw leefstijl.
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WAT IS CHRONISCHE PIJN?
 
Het is goed dat mensen in bepaalde gevallen pijn voelen. Als u zich 
snijdt aan een mes, dan voelt u pijn. Pijn heeft een signaalfunctie: er is iets 
met uw lichaam aan de hand en u moet bijvoorbeeld het beschadigde 
lichaamsdeel rust gunnen om te kunnen genezen. 

We spreken in het hierboven genoemde voorbeeld van acute pijn, omdat er sprake is van 
beschadiging van lichaamsweefsel. Er is dan een direct verband tussen de lichamelijke 
schade en de pijnprikkel. Bij chronische pijn is dat verband er niet of in ieder geval veel 
minder duidelijk. Wij noemen pijn chronisch, als deze langer dan drie à vier maanden 
duurt. Vaak is er geen duidelijke medische oorzaak (meer) aan te wijzen voor de 
pijnklachten. Zo kan iemand veel last van rugpijn hebben, zonder dat er door middel van 
medisch onderzoek (röntgenfoto, scan) aantoonbaar letsel wordt aangetroffen. Soms wordt 
er door onderzoek wel een afwijking of letsel aangetoond, maar is dit geen afdoende 
verklaring voor de ernstige mate waarin de pijn wordt ervaren. 

“ER MOET TOCH EEN OORZAAK ZIJN VOOR MIJN PIJN?” 
Meestal zijn patiënten niet tevreden als ze te horen krijgen dat ze chronisch pijnpatiënt 
zijn: “Er moet toch een oorzaak van de pijn gevonden kunnen worden?” Het gevolg 
is soms dat pijnpatiënten gaan zoeken naar meer duidelijkheid. Zij gaan te rade bij 
specialisten, therapeuten en eventueel alternatieve genezers. Vaak krijgt men geen 
bevredigend antwoord of de behandeling helpt niet echt, met het gevolg dat men verder 
blijft zoeken. 
Om het verschijnsel (chronische) pijn beter te begrijpen, is het belangrijk te weten dat de 
zenuwbanen een belangrijke rol spelen bij het voelen van pijn. Pijnprikkels worden via de 
zenuwbanen en het ruggenmerg vervoerd naar de hersenen, die ervoor zorgen dat wij 
pijn voelen. Bij chronische pijnpatiënten is sprake van een verlaging van de pijndrempel, 
waardoor men gevoeliger is voor pijn en dus eerder pijn ervaart. 

“HET ZIT TOCH NIET TUSSEN MIJN OREN?”
Zoals gezegd kan er vaak geen bevredigende medische diagnose worden gesteld bij 
patiënten die pijn ervaren. Veel patiënten zijn bang dat er gedacht wordt: “het zal wel 
psychisch zijn”. In het ergste geval heeft men het gevoel voor een ‘aansteller’ versleten te 
worden. Het is inderdaad te gemakkelijk om te zeggen dat het allemaal psychisch is. In 
die zin hoeft het dus niet allemaal ‘tussen de oren’ te zitten. 

Wel is het belangrijk te weten dat de zenuwen niet alleen boodschappen via het 
ruggenmerg naar de hersenen doorgeven, maar dat de hersenen via de zenuwen 
ook boodschappen kunnen doorgeven naar elke plaats in het lichaam waardoor 
pijngedrag ontstaat (bijvoorbeeld “au” roepen of mank lopen). Wat voor signalen de 
hersenen doorgeven is voor iedere persoon verschillend. Dit hangt onder meer af van uw 
persoonlijkheid en van uw persoonlijke leefomstandigheden. De pijnbeleving kan van 
invloed zijn op de signalen vanuit de hersenen. In die zin gebeurt er dus wel wat ‘tussen 
de oren’ (oftewel de hersenen). 
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“IK MOET ER ZEKER MEE LEREN LEVEN?”
Als patiënten alleen maar de boodschap zouden krijgen: “U moet er maar mee leren 
leven”, dan zullen velen daar niet echt tevreden mee zijn. Het geeft het idee dat er 
geen behandeling meer mogelijk is. Met revalidatiebehandeling beogen we samen met 
u een duidelijke verbetering van uw functioneren te bereiken. Dat is het doel van de 
revalidatie. Factoren als stress, depressiviteit, een te hoog of te laag activiteitenniveau, 
gezinsomstandigheden, vroegere (pijn)ervaringen et cetera kunnen in negatieve zin uw 
pijnbeleving beïnvloeden en ervoor zorgen dat het steeds slechter met u gaat. 
Met het revalidatieteam gaat u op zoek naar de mogelijkheden om op een andere 
manier met de pijn om te gaan en te stoppen met vechten waardoor u niet meer lijdt 
onder de pijn.

 
Geloof mij

Mijn denken is soms door elkaar
sinds die botsing vorig jaar

mijn woorden kan ik nergens vinden
ik ben zo moe, moet alsmaar gapen en slapen.

Mijn hoofd doet pijn, ben instabiel
weet niet meer wie ik ben

was altijd bezig in de weer,
maar sinds die botsing vorig jaar, niet meer.

Is er dan niemand die mij begrijpt
vriendinnen zie ik nauwelijks nog
mijn werk is mij teveel, dit leven

is geen leven meer, geloof mij toch.

Niets te zien. geen beschadiging
en toch dit helse lijden,

zelfs mijn dokter gelooft mij niet
wie kan mij hiervan bevrijden?

Men kan zoveel, bijna Mars
en al die maanden om de aarde
heeft dan een mens met deze pijn

voor niemand enige waarde?

Margót Veldhuizen
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M+ Almere
Hendrick Avercampstraat 15, 1318 NG Almere
 T  088 - 567 01 60  E almere@medinello.nl

M+ Doetinchem
Tramstraat 4, 7001 CH Doetinchem
 T  088 - 567 01 30 E doetinchem@medinello.nl

M+ Eindhoven    
Insulindelaan 134, 5613 BT Eindhoven
 T  088 - 567 01 45 E eindhoven@medinello.nl

M+ Haarlem Noord
H. Swarthstraat 12, 2024 HB Haarlem
 T  088 - 567 01 15 E haarlemnoord@medinello.nl 

M+ Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 32a, 2035 RC Haarlem 
T  088 - 567 01 20 E haarlemzuid@medinello.nl 

M+ IJmond
Steenhouwerskwartier 29, 1967 KD Heemskerk
 T  088 - 567 01 40 E ijmond@medinello.nl

M+ Nijmegen
Hengstdal 3, 6574 NA Ubbergen
 T  088 - 567 01 90 E nijmegen@medinello.nl

M+ Rotterdam
Hoofdweg 90, 3067 GH Rotterdam
 T  088 - 567 01 50 E rotterdam@medinello.nl

M+ Utrecht   
Weg naar Rhijnauwen 3, 3584 AD Utrecht
 T  088 - 567 01 55 E utrecht@medinello.nl

M+ Valkenswaard   
Antwerpsebaan 10, 5554 JV Valkenswaard
 T  088 - 567 01 45 E valkenswaard@medinello.nl

M+ Zeist
Badmeester Schenkpad 14, 3705 GK Zeist
 T  088 - 567 01 35 E zeist@medinello.nl

M+ ZO Brabant
Fabriekstraat 24, 5753 AH Deurne
Graspieper 4, 5731 SP Mierlo
 T  088 - 567 01 25 E zobrabant@medinello.nl

Softwareweg 7, 3821 BN Amersfoort
Databankweg 2a, 3821 AL Amersfoort
 T  088 - 567 01 00
 F  088 - 567 01 11
 E  amersfoort@medinello.nl
 I  www.medinello.nl


