Studie avond huisartsen en POH Apeldoorn en Omgeving over Chronische Pijn
In het kader van de landelijk week van de chronische pijn

De juiste zorg voor patiënten met chronische pijn
Er zijn veel professionals die zich bezig houden met chronische pijnproblematiek. Voor
huisartsen kan het lastig zijn om hun chronische pijnpatiënt naar de juiste hulpverlener
te verwijzen.
In Apeldoorn en omgeving hebben daarom alle medische en paramedische
hulpverleners, die zich bezig houden met chronische pijn, de handen ineen geslagen.
Samen vormen zij de ketenzorg chronische pijn.
Men heeft naar elkaar uitgesproken wat ieders specifieke deskundigheid is en op welk
moment in het traject dit ingezet kan worden.
Er is nu een stroomdiagram gemaakt zodat huisartsen precies kunnen zien naar wie ze
kunnen verwijzen.
Tijdens de studieavond die door de deelnemers van de ketenzorg chronische pijn
georganiseerd wordt, wordt dit stroomdiagram toegelicht. Tevens is er een inleiding over
chronische pijn. Accreditatie wordt aangevraagd!
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Maandag 26 september 2016
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Inloop met soep en broodjes
Hoe werkt chronische pijn, welke factoren beïnvloeden het in stand
houden ervan door Dr. B. van Cranenburgh, neurowetenschapper
Ketenzorg rond chronische pijn in Apeldoorn door R. Pol,
revalidatiearts
Stroomdiagram Ketenzorg voor verwijzing door Peter Smink,
huisarts
Afsluiting

Sprekers:
Ben van Cranenburgh,
neurowetenschapper, neurorevalidatie.
Een van de oprichters van het ITON (Instituut voor toegepaste neurowetenschappen).
Het doel van ITON is de toepassingsmogelijkheden van neurowetenschappelijke
inzichten te onderzoeken en deze nieuwe inzichten via scholingen, lezingen en
publicaties voor een breed publiek toegankelijk te maken. Hij zal de biopsychosociale
factoren van chronische pijn bespreken.
Peter Smink
Huisarts, gevestigd in Vaassen sedert 1991, kaderhuisarts Astma/COPD sedert
2011,adviesfunctie bij meerdere Zorggroepen. Vanaf november 2014 betrokken bij de
Werkgroep Diagnostiek van de Ketenzorg chronische Pijn Apeldoorn en omstreken.
Roelof Pol
Revalidatie arts Gelre ziekenhuis en Klimmendaal.
Drs. Pol voltooide de opleiding tot revalidatiearts in 2008 in Hoensbroek bij Adelante,
Zuid-Limburg.
Van 2008 tot 2012 werkte hij in het revalidatiecentrum Adelante op de afdeling
chronische pijn.
Sinds 2012 is hij werkzaam bij Klimmendaal - revalidatiespecialisten,
voorheen Viareva centrum voor revalidatie in Apeldoorn.
Revalidatie bij chronische pijn is daarbij één van aandachtsgebieden.
Vanaf de start betrokken bij de Werkgroep Diagnostiek van de Ketenzorg chronische
Pijn Apeldoorn en omstreken.

Er wordt accreditatie voor de huisartsen en POH aangevraagd.
Opgeven via info@ketenzorgcp-apeldoorn.nl met vermelding van naam, praktijk en
Big registratienummer

26 september - 1 oktober 2016

