Chronische pijn
13:30 Welkom
14:00 Via een doorschuifsysteem kan
je vijf inhoudelijke sessies
volgen. Ondertussen maak je
via een interactieve rondleiding
kennis met de aanpak en
behandelingen in het
pijncentrum.
1. Werking en organisatie MPC
2. Het bio-psycho-sociaal model
3. Revalidatie en ergotherapie
4. Technische behandelingen
5. Rechten en voorzieningen voor
chronischepijnpatiënten
Tussendoor voorzien we een
ruime pauze met gelegenheid
tot contact met lotgenoten.
17:00 Einde

Ziekenhuis Oost-Limburg
Multidisciplinair PijnCentrum (MPC)
Campus Sint Barbara
Bessemerstraat 478
3620 Lanaken

Met de wagen
E314 afrit 33 Maasmechelen/Lanaken
Volg de N78 riching Lanaken. Na ongeveer
7,5 km rechts afslaan op de N77 richting
Zutendaal. Na ongeveer 3,5 km slaat u
rechtsaf en volgt de wegwijzer ZOL Campus
Sint-Barbara. Er is voldoende parkeerplaats.

Nationale patiëntendag
i.s.m. Multidisciplinair Pijncentrum ZOL

Met het openbaar vervoer
Vanaf treinstation Genk neem je bus 45 tot
de halte ZOL – Campus Sint Barbara
Lanaken – 19 november 2016
Toch nog een vervoersprobleem?
Neem contact met ons op, we zoeken
samen naar de beste oplossing.

Inschrijven
Nationale patiëntendag
De Vlaamse Pijnliga organiseert dit
najaar
opnieuw
een
nationale
patiëntendag rond chronische pijn.
Samen met het pijnteam van het
multdisciplinair pijncentrum van het
Ziekenhuis
Oost-Limburg
(ZOL)
nodigen we je van harte uit op de
campus van het pijncentrum in
Lanaken.
Programma
In vijf inhoudelijke sessies krijg je
informatie over onder meer hoe
chronische pijn werkt, hoe omgaan met
pijn en over rechten en voorzieningen
voor pijnpatiënten. Via een interactieve
rondleiding maak je kennis met de
aanpak en behandelingen in het
pijncentrum. Op deze patiëntendag kan
je ook lotgenoten ontmoeten en je
ervaringen met hen delen.

De toegang is gratis maar inschrijven is
noodzakelijk gezien het beperkte aantal
plaatsen!

Bezorg ons onderstaande gegevens via
vlaamsepijnliga@cm.be, telefonisch op
het nummer 02 246 57 14 of stuur ons
deze strook terug (kan kosteloos via een
CM-brievenbus).

Naam:………………………………………………

Adres:………………………………………………

………………………………………………………

Tel.:…………………………………………………

Praktische informatie

E-mail:………………………………………………

De locatie is rolstoeltoegankelijk. Het
tempo is op maat van pijnpatiënten.
Inschrijven is noodzakelijk want het
aantal plaatsen is beperkt.

 Zal aanwezig zijn met …… personen

