
 

 
 
 
 
 

Veerkracht 
Revalidatieprogramma voor chronisch pijnpatiënten 

Pijnrevalidatie richt zich niet enkel op de oorzaak en het verminderen 

van de pijn, maar kijkt naar de gevolgen ervan op het dagelijks func-

tioneren. 

Om dit te bereiken wordt er beroep gedaan op eigen sterkten en mo-

gelijkheden. Er wordt naar een beter algemeen welbevinden, een 

maximale kwaliteit van leven en een verbetering van het dage-

lijks functioneren gestreefd. 



Educatiesessies 

De impact van chronische pijn op de levenskwaliteit is groot en vergt veel van de draagkracht. 

Chronische pijn brengt immers naast fysiek lijden veel gevolgen met zich mee. En dit zowel op 

psychologisch als sociaal vlak. 

Ook voor de omgeving is het vaak een zoeken om met de pijn van hun naaste om te gaan. 

Daarom raden we aan om een steunfiguur (partner, familielid, …) mee te brengen naar de sessies. 

We bieden ruimte voor vragen en interactie. 

Praktische regeling 

De infosessies vinden wekelijks plaats gedurende 6 weken. Iedere sessie duurt gemiddeld 1u30 

tot maximum 2u. 

Er wordt verwacht indien u zich opgeeft om Veerkracht te volgen dat u zoveel als mogelijk 

aanwezig bent in alle sessies. 

  

Klinisch psycholoog Pijn is meer dan fysiek lijden alleen. 

Verpleegkundige Wat is pijn 

Correct gebruik pijnmedicatie 

Positieve effecten van bewegen, slaap, … 

Omgaan met stress en energie 

Pijntoolkit 

Sociaal werker Wegwijs in het hulplandschap 

Ergotherapeut Tips bij zitten en liggen & heffen en tillen 

Preventie in het huishouden en bij tuinieren 

Diëtist Gezonde voeding: feiten & fabeltjes 

• De educatiesessies zijn gratis. Vooraf inschrijven voor de reeks is noodzakelijk. 

• Op de dag van de sessie dient u zich aan te melden via de kiosk in de inkomhal. 

• Locatie: zal meegedeeld worden bij inschrijving. 

Indien u wenst deel te nemen aan de educatiesessies of meer informatie wenst, kunt u steeds 

contact opnemen met de verpleegkundig coördinator van Veerkracht. 

Ann Busschaert  050 45 25 19     OF     ann.busschaert@azsintjan.be 
                                                  (8u – 17u, niet op woensdag) 
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