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De digitale pijntoolkit is ontwikkeld voor mensen die met chronische pijn 
leven. 
 
Dit programma zal patiënten helpen hun pijn beter te begrijpen en te 
beheersen. 

Doelstelling 



Patiënten hebben de mogelijkheid om zich te registreren via de webpagina van het programma. 
http://www.changepain.com/nl-be/pijntoolkit 
 
Na registratie ontvangen ze een reeks van 6 e-mails, één per week, met informatie (video's en 
animaties) die hen begeleidt om hun pijn in handen te nemen. 
De patiënt kan de e-mails ten allen tijden stoppen. 
 
Om de toegang tot het programma te vergemakkelijken hebben we brochures en posters 
ontwikkeld waarmee patiënten rechtstreeks toegang hebben tot het programma met behulp van een 
QR-code 
 
 

Hoe werkt het programma? 



https://vimeo.com/458088685 
 
 
 

Wat is de pijntoolkit 



De e-mails 

•  Bevestiging e-mail 
•  Wat is chronische pijn? 
•  Kom in actie 
•  Doseer je activiteiten 
•  Inspanning-en ontspanningstips 
•  Meten is weten 
•  En nu volhouden 



De eerste e-mail is een bevestiging 
van inschrijving in het programma 

Bevestiging e-mail  



 
 

Wat is chronische pijn? 

Deze e-mail helpt om beter te 
begrijpen wat chronische pijn is. 

https://vimeo.com/458091088



Kom in actie 

In deze e-mail wordt de 
patiënt bewust gemaakt van 
de rol die hij of zij moet 
spelen bij het omgaan met 
zijn of haar pijn. 



Doseer je activiteiten 

Deze e-mail zal de patiënt 
leren hoe prioriteiten te 
stellen, een dagdeling te 
maken en activiteiten te 
doseren. 



https://vimeo.com/458093590 
 

Inspanning- en ontspanningstips 

Deze e-mail bevat een video van 
een getuigenis van een patiënt die 
haar ervaring deelt. 



https://vimeo.com/458096366 
 

Meten is weten 

In deze e-mail bekijken we het 
belang van het bijhouden van een 
patiëntendagboekje en het 
regelmatig meten van de 
vooruitgang. 



En nu volhouden  

De laatste e-mail is een 
samenvatting van eerdere 
berichten. 
 
Het bevat ook een evaluatie 
formulier van het 
programma. 
 



  
Dit programma werd opgezet om patiënten te helpen de vicieuze cirkel van pijn te 
doorbreken.  
 
We hopen dat deze “change pain” campagne nuttig zal zijn voor u en u ondersteuning zal 
bieden om uw patiënten te helpen hun chronische pijn in handen te nemen. 
 
Aarzel niet om uw feedback over het programma met ons te delen via   
change-pain.be@grunenthal.com 
 

Conclusie 


