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Chronische pijn

Samen in beweging naar beter

Contact
Cesar Westland heeft meerdere vestigingen in 

het Westland. Wilt u zich aanmelden voor een 

behandeling? Heeft u een vraag? Dan kunt u 

telefonisch contact opnemen. U kunt ons ook 

mailen via info@cesarwestland.nl.

 Naaldwijk
 Paramedisch centrum Lijfsupport

 Verhagenplein 3, kamer 13

 2671 HS Naaldwijk

 Telefoon  0174 627 221 / 06 236 782 63

 Monster
 Sporthal De Wielepet

 Heijdseweg 9 (Ingang aan de parkeerplaats)

 2681 VN Monster

 Telefoon  0174 627 221 / 06 236 782 63

 Honselersdijk
 Gezondheidscentrum Dijkweg

 Dijkweg 127

 2675 AC Honselersdijk

 Telefoon  0174 627 221 / 06 236 782 63

 ’s-Gravenzande
 Zorgplein Westland, Fysio + Zo

 Zandeveltplein 1

 2692 AH ’s-Gravenzande

 Telefoon  0174 416 141 / 06 236 782 63

Netwerk Chronische Pijn
Cesar Westland is aangesloten bij het Netwerk 
Chronische Pijn. Dit is een landelijk netwerk 
van oefentherapeuten die zich gespecialiseerd 
hebben in het behandelen van chronische 
pijnklachten. Omdat chronische pijn niet meer 
alleen lichamelijk te verklaren is, is er ook een 
andere behandeling nodig die zich niet alleen 
op het lichamelijke aspect richt. Hier zijn wij 
dan ook in geschoold.

Het Netwerk Chronische Pijn heeft in 
samenwerking met revalidatieartsen een 
protocol ontwikkeld en wordt jaarlijks op basis 
van de laatste wetenschappelijke inzichten 
bijgesteld en aangescherpt. 

Meer informatie over het protocol en  
het netwerk kunt u vinden op de website  
www.netwerkchronischepijn.nl 



Aangezien iedereen chronische pijn en de 
gevolgen ervan anders beleeft, maken we 
een behandeling op maat. Belangrijk is dat 
u - en niet uw pijn - uiteindelijk weer uw 
leven bepaalt. Na drie maanden worden de 
resultaten met u besproken, vindt overleg 
plaats met uw verwijzer en wordt de 
behandeling zo nodig aangepast. De totale 
behandelduur wisselt per persoon. Tijdens 
de behandeling is uw oefentherapeut als 
het ware uw coach. Zij leert u vaardigheden 
aan waarmee u grip krijgt op uw pijn. 
Hierbij leert u gebruikmaken van uw eigen 
mogelijkheden, vertrouwen in uw eigen 
lichaam te krijgen en rekening te houden 
met eventuele beperkingen. Met als 
resultaat dat u weer grip op uw eigen leven 
heeft en de activiteiten kunt doen die u 
belangrijk vindt.
 
Verwijzing en vergoeding
Voor gewone Cesartherapie is een 
verwijsbrief van de huisarts niet 
noodzakelijk. Maar voor een behandeling 
volgens het chronisch pijnprotocol is 
een verwijsbrief noodzakelijk die andere 
lichamelijke oorzaken voor uw pijn uitsluit. 
Cesar Westland heeft met alle 
zorgverzekeraars een contract. Het aantal 
behandelingen dat vergoed wordt, is 
afhankelijk van uw aanvullende pakket. 
Oefentherapie Cesar gaat dan ook niet ten 
koste van het eigen risico. Voor een overzicht 
verwijzen we naar de website van uw 
verzekeraar.

Gevolgen van chronische pijn
Chronische pijn beïnvloedt - naast het 
lichamelijke aspect - ook uw relaties, werk, 
vriendschappen, hobby’s en hoe u de 
kwaliteit van leven ervaart.  De pijn gaat 
als het ware een eigen leven leiden, met 
gevolgen voor het dagelijks leven. U gaat 
bijvoorbeeld bepaalde bewegingen vermijden 
uit angst voor de pijn, omdat deze als acute 
pijn blijft aanvoelen. Of u bijt zich juist door 
de pijn heen, wat bij heftige pijn moeilijk of 
niet vol te houden is. Goede begeleiding door 
een therapeut die zich geschoold heeft in de 
behandeling van chronische pijn kan u helpen 
weer grip te krijgen op uw klachten.

De behandeling
Voor de eerste behandeling bij Cesar 
Westland maakt u telefonisch een afspraak. 
Tijdens het eerste gesprek bespreken we uw 
klacht en het ontstaan daarvan. We bekijken 
uw houding en testen onder andere de 
beweeglijkheid en spierkracht. Daarna stellen 
we een behandelplan op met adviezen en 
oefeningen. Dit behandelplan is gebaseerd op 
het Chronisch Pijn Protocol.

In de behandeling kijken we wat chronische 
pijn en de gevolgen daarvan voor u betekenen 
en op welke manier u hiermee anders kunt 
omgaan. Het uiteindelijke doel is dat u zelf 
invloed leert uitoefenen op de pijn, beter 
kunt functioneren en een betere kwaliteit 
van leven ervaart. Bij veel mensen kan 
door anders met de pijn om te gaan, pijn 
vermindering bereikt worden.

Voor wie?
Oefentherapie Cesar is houdings- en 
bewegingsoefentherapie. Met individuele 
adviezen en oefeningen leert u uw lichaam 
op de optimale manier te gebruiken. Zo 
kunt u klachten verhelpen en voorkómen. 
Oefentherapie Cesar is er voor iedereen die 
onder persoonlijke begeleiding bewust aan 
zijn lichaam wil werken. Voor een overzicht 
van alle klachten die we behandelen 
verwijzen we u door naar de website. In 
deze folder staat specifieke informatie over 
chronische pijnklachten en de behandeling 
daarvan.

Chronische pijnklachten
Wat is chronische pijn
Pijn is een natuurlijk beschermingsmecha-
nisme van het lichaam. Er is iets niet in orde 
en daar moet iets aan gedaan worden. Acute 
pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, 
bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na 
een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, 
gaat deze pijn weer over. Pijn kan echter ook 
chronisch worden. We spreken van chronische 
pijn, wanneer pijnklachten langer dan 3 
maanden blijven bestaan. Er is dan geen één 
op één relatie (meer) met het oorspronkelijke 
letsel. Vaak zijn er meerdere redenen waarom 
de pijn blijft. Maar die redenen kunnen voor 
iedereen verschillend zijn. Het is belangrijk 
om inzicht te krijgen in uw persoonlijke 
situatie, en zo uit te zoeken wat er voor zorgt 
dat de pijn blijft bestaan. Een oefentherapeut 
van het netwerk chronische pijn is opgeleid 
om u hierbij te helpen. 


