Chronische pijn
Leer door revalidatie omgaan met uw chronische pijnklachten
Home › Revalidatie › Volwassenenrevalidatie › Chronische pijn
Chronische pijn betekent dat iemand al maanden of jaren pijn in de nek, rug, armen of benen heeft.
Vaak wordt bij pijn die al zo lang duurt geen specifieke oorzaak meer gevonden en ondanks
meerdere behandelingen verdwijnen de klachten niet. Psychische en sociale factoren gaan steeds
meer meespelen omdat allerlei dagelijkse activiteiten niet meer lukken en het steeds moeilijker
wordt om positief te blijven.

Medische informatie
Wat is pijn? (https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronische-pijn/watpijn)
Wat is chronische pijn? (https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronischepijn/wat-chronische-pijn)
Begrippenlijst chronische pijn
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronische-pijn/Begrippenlijstchronische-pijn)
Pijneducatie (https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronischepijn/pijneducatie)

Revalidatie & behandeling bij Rijndam
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Speciale zorgprogramma's
informatie
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronische-pijn/specialezorgprogrammas)
Het behandelteam bij chronische pijn
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronische-pijn/Het-behandelteam)
Hoe lang duurt een behandeling?
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/hoe-lang-duurt-een-behandeling)
Voorbereidingen op revalidatie bij chronische pijn
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronische-pijn/Wat-kan-ik-zelfdoen)
Aanmelden (https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronischepijn/aanmelden)
Resultaten pijnrevalidatiebehandeling
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronische-pijn/resultatenpijnrevalidatiebehandeling)

Leven met
De invloed van pijn op anderen
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronische-pijn/de-invloed-van-pijnop-anderen)
Ervaringsverhalen bij chronische pijn
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronische-pijn/Ervaringsverhalen)
Meer informatie bij chronische pijn
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronische-pijn/Meer-informatie-bijChronische-pijn)

Info voor professionals
Indicatie en contra-indicatie chronische pijn
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronische-pijn/indicatie-en-contraindicatie-chronische-pijn)
Aanmelden (https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronischepijn/indicatie-en-contra-indicatie-chronische-pijn/aanmelden_bij_rijndam)
Adviezen voor verwijzers (https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronischepijn/info-voor-professionalschronische-pijn/adviezen-voor-verwijzers)
Collegiaal overleg (https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronische-

pijn/aanmelden_bij_rijndam/collegiaal-overleg)
Terugkoppeling (https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronischepijn/indicatie-en-contra-indicatie-chronische-pijn/terugkoppeling)

Aanmelden
(voor verwijzers)

(https://www.rijndam.nl/revalidatie/aanmelden-voor-verwijzers)

Resultaten pijnrevalidatiebehandeling
Klik hier (/sites/default/files/OverRijndam/Resultaten%20tevredenheid%20pijnrevalidatiebehandeling%202015.pdf) voor de
resultaten van aangeboden pijnrevalidatiebehandeling

Video pijnrevalidatie Rijndam

Klik hier (https://youtu.be/uD4aUT4Bs1s) voor de video over Pijnrevalidatie bij Rijndam
Revalidatie

Locaties
Westersingel (https://www.rijndam.nl/locaties/westersingel)
Franciscus Vlietland (https://www.rijndam.nl/contact/vlietland-ziekenhuis)
Beatrixziekenhuis (https://www.rijndam.nl/contact/beatrixziekenhuis)
Albert Schweitzer ziekenhuis (https://www.rijndam.nl/contact/albert-schweitzer-

ziekenhuis-dordwijk)
IJsselland Ziekenhuis (https://www.rijndam.nl/contact/ijsselland-ziekenhuis)
Beatrixziekenhuis, locatie Lingepoli
(https://www.rijndam.nl/contact/beatrixziekenhuis-locatie-lingepoli)
Zie alle locaties van Rijndam (/contact)

Revalidatieartsen
dr. S.C. Remerie (https://www.rijndam.nl/revalidatie/revalidatieartsen/dr-scremerie)
drs. M.T. Koudijzer (https://www.rijndam.nl/revalidatie/revalidatieartsen/drs-mtkoudijzer)
drs J.A.H. Hendriks (https://www.rijndam.nl/revalidatie/revalidatieartsen/drs-jahhendriks)
drs. C.A. van Dijk-Koot (https://www.rijndam.nl/revalidatie/revalidatieartsen/drs-cavan-dijk-koot)
drs. V.H. de Vries (https://www.rijndam.nl/revalidatie/revalidatieartsen/drs-vh-devries)
Zie alle artsen
(https://www.rijndam.nl/revalidatie/volwassenenrevalidatie/chronische-pijn/artsen)

Boek: Leven met pijn bestellen
Dit Boom Hulpboek laat zien hoe je ondanks en met de pijn een
waardevol leven kunt leiden. Lees meer...
(https://www.rijndam.nl/content/boek-leven-met-pijn-bestellen)
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