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Pijnsessie 4: Pijn en psychologie (deel 2) 
 

Alle concrete data van de groepssessies zijn terug 
te vinden op onze website:  
www.azsintblasius.be/blasiusacademie/ 

 

Deze duurt ongeveer 1 uur. 
 

In deze sessie bouwen we verder op de eerste 
sessie over pijn en psychologie.  
We gaan concreter in op stress, leren ontspannen, 
relaxatietechnieken en mindfulness. We willen u 
meer inzicht geven in stress en leren omgaan met 
stress. De concrete tips en tricks zullen u hierbij op 
weg helpen. 
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Pijnsessie 1: Wat is pijn? 
 

Alle concrete data van de groepssessies zijn terug 
te vinden op onze website:  
www.azsintblasius.be/blasiusacademie/ 

 

Deze sessie duurt één uur. 
 

In de eerste sessie staan we stil bij het begrip  ‘pijn’. 
We geven info over:  
 wat is pijn, de soorten pijn,  
 pijngewaarwording en pijnmedicatie. 
 

Daarnaast gaan we in op de gevolgen van 
chronische pijn op korte en langere termijn.   
We geven ook praktische en nuttige tips. 
 

Pijnsessie 2: Pijn en psychologie (deel 1) 
 

Alle concrete data van de groepssessies zijn terug 
te vinden op onze website:  
www.azsintblasius.be/blasiusacademie/ 

 

Deze duurt ongeveer 1 uur. 
 

In deze sessie staat een kwaliteitsvol leven met pijn 
centraal. We geven u meer inzicht in het effect van 
pijn op uw psychisch welzijn. 
We bekijken hoe u zelf invloed kan uitoefenen op 
uw pijnbeleving en geven nuttige tips voor een 
leven in balans ondanks chronische pijn. 
 

We kunnen de pijn niet wegnemen, maar we 
kunnen u wel helpen om te streven naar een 
kwalitatief zinvol leven.   
 
 

 
 

 

 

 

Pijnsessie 3: de sociale impact 
 

Alle concrete data van de groepssessies zijn terug 
te vinden op onze website:  
www.azsintblasius.be/blasiusacademie/ 

 

Deze sessie duurt ongeveer één uur. 
 

Sociale gevolgen van chronische pijn kunnen zijn: 
▪financiële problemen door arbeidsongeschikt-
heid/invaliditeit of minder kunnen werken of zelfs 
verlies van werk 
▪het gevoel dat men zijn vrienden en familie tot 
last is 
▪zich minder belangrijk voelen omdat men minder 
kan 
▪sociaal geïsoleerd geraken. 
Als u dit herkent, is het ook belangrijk om een 
nieuwe balans te vinden in uw leven. Pijn 
betekent niet dat u een minder persoon bent 
geworden. Blijf in uzelf geloven! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Educatiesessies voor pijnpatiënten 
 

De groepssessies voor pijnpatiënten zijn een initiatief 
van het Pijncentrum van az Sint-Blasius. Ze richten 
zich tot mensen met langdurige pijn.  
 
Leven met pijn heeft niet alleen lichamelijke gevolgen, 
maar heeft ook een invloed op hoe u zich voelt, 
functioneert (thuis en of op het werk) en hoe de 
contacten met anderen verlopen.  
 
Wij plannen drie sessies. Via deze sessies trachten wij 
u op weg te helpen ‘anders’ met uw pijn om te gaan 
en meer levenskwaliteit terug te winnen.  
 
Hoe deelnemen?  
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan telefonisch 
via het pijnsecretariaat:  
 052 45 64 04  
 op dinsdag- of vrijdagnamiddag  
 tussen 12.30u en 16.30u. 
Laat bij het inschrijven uw mailadres toevoegen aan 
uw patiëntendossier.  
  
Praktisch? 
De sessies worden online georganiseerd.  
De toepassing die we gebruiken voor de digitale 
sessies is heel gebruiksvriendelijk. 
U ontvangt via mail een link om deel te nemen en een 
korte handleiding om van start te kunnen gaan.  

 
Kostprijs?  
De sessies zijn gratis. 


