
 

 

 

Beste mevrouw/meneer,  

 

Pijn is een persoonlijke ervaring, ieders pijn is anders en ieders pijnbehandeling is 

vaak ook anders. We willen u graag een persoonlijke vraag stellen over uw 

ervaringen met de samenwerking tussen verschillende pijnbehandelaars.  

 

Binnenkort is het jaarcongres PAIN waar een groot aantal zorgverleners vanuit 

verschillende disciplines bij elkaar komen om kennis op te doen op het gebied van 

(complexe) pijn. Ook het Samenwerkingsverband Pijnpatiënten naar één stem 

neemt hier eveneens aan deel.  

 

Omdat pijn wordt beïnvloed door zowel lichamelijke, psychische en sociale 

factoren wordt veelal geadviseerd om het onderzoek, het opstellen van een 

behandelplan en/of het uitvoeren van een behandeling in samenspraak met andere 

zorgverleners te doen. Het thema van het congres voor dit jaar is SAMENWERKING. 

Zowel samenwerking met u als patiënten maar dus ook tussen verschillende 

zorgverleners. Dat kan gaan om het inroepen van specifieke kennis bij een andere 

zorgverlener, het verwijzen of het gezamenlijk behandelen.  

 

Voor dit congres zijn we erg benieuwd naar uw ervaringen en ideeën als 

patiënt/gebruiker van zorg. Hopelijk heeft u een voorbeeld van een situatie waar 

door goede samenwerking goede zorg geboden is, misschien heeft u tips hoe dit op 

meerdere plekken zou kunnen worden ingezet en hoe zorgverleners de 

samenwerking kunnen verbeteren.  

 

Graag zouden we uw persoonlijke verhalen en ideeën horen door een kort gesprek 

met u aan te gaan over het onderwerp ‘SAMENWERKEN in de behandeling van 

mensen met pijn’. Wat ging/gaat goed en wat kan beter? 

 

We willen een aantal korte persoonlijke videofragmenten (1 -3 minuten) van échte 

verhalen en persoonlijke adviezen aan pijn-zorgverleners op het PAIN-congres 

tonen. 

Wanneer u ideeën heeft over goede of betere samenwerking tussen zorgverleners 

binnen de behandeling van pijn, stuur dat dan in een mail naar ons toe.  

Wanneer u bereid bent om deze ervaringen, ideeën tips te willen delen in een 

video opname dan komt kom ik graag naar u toe om in een kort gesprek (ongeveer 

een half uur) video-opnames te maken.  

 

Hartelijk dank voor uw medewerking en uw reactie wordt graag ontvangen.  

e-mailadres: a.engers@pijnprofessionals.nl 

 

Namens de congrescommissie, Dr. Arno Engers, psycholoog 

https://pijnalliantieinnederland.nl 
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