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Beste partner, zoon, dochter, familielid, werkgever, collega of andere betrokkene, 

 

Gefeliciteerd met het ontvangen van dit document. Het ontvangen van dit document betekent dat u  

een belangrijke bijdrage kunt leveren in het herstel voor iemand met langdurige, oftewel chronische 

pijnklachten. Het feit dat u dit document ontvangt geeft aan dat diegene die met chronische pijn te 

maken heeft er vertrouwen in heeft dat u hier op een goede manier mee om kunt gaan. Een mooie 

gedachte lijkt me. En wat is er nu mooier dan iemand kunnen helpen, zeker als het om dit onderwerp 

gaat.  

Laten we meteen met de deur in huis vallen. Diegene die u dit document gegeven heeft stelt zich niet 

aan. Chronische pijn is een aandoening van het centrale zenuwstelsel welke met de juiste aandacht 

en kennis te bestrijden is. De pijn zit niet “tussen de oren”. Ten minste, niet op de manier zoals het in 

spreekwoordelijke zin bedoeld wordt. Als hij/zij lid is geworden van onze club kan hij/zij u uitleggen 

in welke zin pijn wel tussen de oren zit. 

Het herstellen van chronische pijn is een langdurig en zwaar traject. De pijn is immers ook niet in één 

dag op komen zetten.  Tijdens dit traject kan diegene met chronische pijn wel wat steun vanuit de 

omgeving gebruiken. Op deze manier kan er samengewerkt worden en is de kans op succes vele 

malen groter. Het enige wat u hoeft te doen is het bieden van een luisterend oor en eventueel 

helpen om enige noodzakelijke aanpassingen in het dagelijks leven te implementeren. Het is heel 

begrijpelijk als u het geduld heeft verloren in iemand met chronische pijn. Probeer het echter op te 

brengen om nog even begrip voor de situatie te hebben en mee te denken waar mogelijk. Wat is er 

nu mooier dan dat u op deze manier bij kunt dragen aan het herstel van deze levensbepalende 

aandoening. 

Onze cursus bevat de volgende onderdelen: 

- kennis over (chronische) pijn 

- het opladen van de spreekwoordelijke accu 

- het werken aan een goede balans tussen belasting en belastbaarheid 

- het vergroten van de belastbaarheid en het maken van waardevolle keuzes 

Wij zijn u dankbaar dat u deze informatie heeft willen lezen en zijn er van overtuigd dat u uw steentje 

bij kunt dragen om een ander te helpen! 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen via info@pijnontmaskerd.nl  
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