Exposure
Revalidatie bij chronische pijn

Exposure betekent letterlijk: systematische blootstelling. Dit houdt in dat u weer
activiteiten uitvoert die u lang niet of op een aangepaste manier heeft gedaan.
Patiënten met chronische pijnklachten interpreteren de pijn als een waarschuwing,
bijvoorbeeld voor schade aan het lichaam. Uit angst proberen zij steeds meer de pijn te
vermijden door steeds minder activiteiten uit te voeren.

Exposure therapie Hierdoor leert u inzicht te krijgen in de factoren die chronische pijnklachten
beïnvloeden. U leert op een andere manier met uw pijnklachten omgaan. Deze benadering neemt de
pijn niet weg, maar zorgt wel dat de invloed van de pijn op uw dagelijks functioneren vermindert. De
behandeling wordt gegeven door een gedragstherapeut, fysiotherapeut of ergotherapeut.
Duur van het programma Na twee weken bekijken we hoe lang het behandeltraject zal duren.
Afhankelijk van uw problematiek en het verloop kan het traject verlengd worden met 2, 6 of 8 weken.
Tijdens het behandeltraject wordt u 2 keer per week op de afdeling revalidatie van Adelante locatie
MUMC+ verwacht. Twee weken voor start van uw revalidatie bent u op de hoogte van de exacte
therapietijden. U ontvangt ruim een week van tevoren een behandelrooster met hierin de
therapiedagen en tijden.
Terugkomdag Tijdens één van de laatste behandelsessies kijken we samen met u of een
terugkomdag noodzakelijk is. Tijdens deze dag bekijkt u samen met uw behandelteam of u datgene
wat u tijdens uw pijnrevalidatie heeft geleerd nog doet en of uw doelen behaald zijn. Indien nodig
krijgt u aanvullende adviezen waarmee u thuis zelfstandig verder kunt.
Wat verwachten wij van u? Revalidatie kost inspanning en tijd. Zowel voor u als voor het
behandelteam. Daarom is het van groot belang dat u bij uzelf nagaat of u inderdaad voldoende tijd
kunt vrijmaken voor uw afspraken op de afdeling revalidatie.
Kosten en vergoeding Revalidatiezorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Hiervoor is een
indicatiestelling van een revalidatiearts nodig.

Verwijzing Uw huisarts of behandeld specialist kan kijken of een verwijzing voor
revalidatiegeneeskundige zorg in uw situatie passend is en een verwijzing uitschrijven. Vervolgens
beoordeelt de revalidatiearts of de behandeling inderdaad een meerwaarde voor u biedt.
Contactgegevens
Adelante Revalidatiegeneeskunde locatie Maastricht UMC+
P. Debeyelaan 25 6229 HX Maastricht
Tel.: (0)45-528 2424 - Op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 uur.

OVER ADELANTE
Adelante is een organisatie die ondersteuning biedt aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met
de gevolgen van een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval. Ruim 1250 professionals, medewerkers en
vrĳwilligers verlenen die zorg vanuit diverse locaties verspreid over heel Limburg, inclusief de poliklinieken
van een aantal ziekenhuizen. Cliënten kunnen terecht voor medisch specialistische revalidatie, gehoor-, taal- en
spraakproblemen, speciaal onderwĳs, medische kindzorg, sport en arbeidsrevalidatie. Adelante richt zich niet op
de beperking maar op de mogelĳkheden om door te kunnen gaan. Ons motto: haal het beste uit jezelf!
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Eigen risico De vergoeding vanuit de hoofdverzekering valt onder het eigen risico.

