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Welkom! 

 
Welkom bij de online training van Reducept. De komende weken ga jij aan de slag met jouw pijn. 
Je kunt deze training met, of zonder onze Virtual Reality training doen – de keus in aan jezelf. In 
deze weken leer je hoe pijn werkt, maar nog belangrijker: hoe je er zelf iets aan kunt doen. 
 
Hoe werkt het? Elke week heb je een webinar met mij, Louis, die je live kunt kijken of terug kunt 
kijken. In de webinar geef ik uitleg over pijn en doen we oefeningen. Daarna pak je deze training 
erbij! Per week is er nog wat exra uitleg, maar nog belangrijker: oefeningen.  
 
Voor het beste resultaat is het belangrijk de oefeningen, zo goed als dat lukt, uit te voeren. Er 
zullen waarschijnlijk oefeningen tussen zitten die je niet aanspreken, saai zijn of waar het nut 
niet meteen van duidelijk is. Voor deze taining geldt hetzelfde als sport: je moet soms even 
doorzetten en veel bezig zijn om beter te worden. Helaas, maar waar.  
 
Toch weet ik dat het je gaat lukken! Ik heb al tientallen mensen met pijnklachten vooruit zien 
gaan. Weer meer plezier in het leven, meer kunnen en hopelijk stap voor stap met wat minder 
pijn. De pijn kan echt minder worden, al kan dat best een tijdje duren - zeker als je al lange tijd 
pijnklachten heb. Hou vol, en succes! 
 

 
Louis Zantema, 
Mede-Oprichter Reducept en GZ-Psycholoog 
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Week 1: Wat is pijn? 

 
Stap 1: Kennis over pijn 
 
In deze sessie leer je beter begrijpen hoe pijn werkt. Dat klinkt misschien saai, maar als je weet 
hoe iets werkt heeft dat vaak een goede invloed op hoe je er mee omgaat. Er is zelfs in onder-
zoek aangetoond dat een goede kennis over chronische pijn de pijn op lange termijn kan ver-
minderen! Best nuttig dus. Laten we starten!  
 

 
Wil je gewoontes veranderen, dan begint dat met kennis! 

 
Wanneer is pijn chronisch? 
Chronische pijn is pijn die langer duurt dan je verwacht. Ook is het pijn waar je vaak 
meer last van hebt dan je verwacht. In de meeste gevallen rekenen we pijn als chronisch 
als het langer dan drie maanden duurt. Vaak heeft de pijn (veel) negatieve invloed op je 
werk, sociale leven en/of thuissituatie. Korter durende pijn noemen we ‘acute pijn’.  
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Stap 2: Hoe werkt pijn? 
 
Laten we er meteen maar diep induiken! Pijn ontstaat in je hersenen. De hersenen ‘maken pijn’ 
om jou te beschermen. Zonder pijn zou je namelijk moeilijk weten wat wel en niet goed is om te 
doen! 
 
Geen pijn voelen 
Sommige mensen worden geboren zonder goed werken pijn systeem – ze voelen geen 
pijn. Baby’s die zonder pijnsysteem worden geboren, worden helaas vaak niet oud. Om-
dat ze schade aan hun lichaam niet voelen, leren ze niet wat ze wel of niet kunnen doen 
en loopt hun lichaam steeds schade op door vallen, stoten, breuken of zelfs verbran-
ding. We hebben dus echt een pijn systeem nodig om te kunnen overleven… 
 
Jouw hersenen besluiten pijn aan te maken wanneer je hersenen de situatie van je lichaam als 
dreigend ervaart. Daarvoor halen je hersenen informatie op uit heel veel verschillende ‘bron-
nen’. Er zijn twee bronnen waar je hersenen informatie uit halen, lichamelijke informatie en 
emotionele informatie.  
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Stap 3: Informatie uit het lichaam 
 
In je lichaam bevinden zich allerlei sensoren die informatie naar de hersenen doorsturen! Er zijn 
sensoren voor druk, voor hitte/kou en sensoren voor chemische stoffen.  
 

 
Verschillende ‘sensoren’ die informatie doorsturen 
  
Ga voor jezelf maar eens na; met de sensoren in bijvoorbeeld je handen kun je al deze zaken 
voelen! Zodra een van deze sensoren wordt geprikkeld stuurt de sensor een prikkel door. Hoe 
meer sensoren worden geprikkeld, hoe meer prikkels de sensoren ook weer wegsturen! Via de 
zenuwbanen gaan deze prikkels in een razendsnel tempo eerst richting je rug en van daaruit 
omhoog naar de hersenen.  
 
Deze prikkels noemen we ook wel gevaarprikkels. Je zou misschien denken dat we het beter 
pijnprikkels kunnen noemen, maar niet elke prikkel die naar je hersenen gaat veroorzaakt pijn! 
Zoals je net al kon lezen, maken de hersenen pas pijn als ze vinden dat de situatie echt gevaar-
lijk is.  
 

 
Een gevaarprikkel - zoals je deze in Reducept kunt zien! 
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Stap 4: Andere informatie uit de hersenen 
 
Want nou komt het belangrijkste! Niet alleen de prikkels uit het lichaam bepalen de pijn. De her-
senen gaan op zoek naar andere informatie om te besluiten of er echt een dreiging is. 
  
Informatie bronnen voor pijn 
 
Andere bronnen van informatie zijn, zoals je ook in het plaatje kunt zien: 
- Gedachten over pijn 
- Wat je op dat moment aan het doen bent (gedrag) 
- Hoe je je voelt (emoties) 
- Waar je aandacht is 
- Eerdere ervaringen met pijn 
 

 
Niet alleen informatie uit je lichaam zorgt voor pijn! 
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Een voorbeeld 
Stel, je legt je hand op een hete kachel. De temperatuur sensoren in je hand gaat ge-
vaarprikkels naar de hersenen sturen. In de hersenen komen deze prikkels aan. Vervol-
gens gaan de hersenen in heel snel tempo informatie erbij halen. Wat weten we over 
hete kachels? Zijn die gevaarlijk? Heb ik mij eerder al eens gebrand? Omdat alle infor-
matie erop wijst dat hete kachels gevaarlijk zijn, maken je hersenen heel snel pijn aan!  
 
Wanneer de hersenen het mis hebben 
Jan is bouwvakker. Op een dag stapt hij op de bouwplaats op een spijker die zo groot is, 
dat hij er aan de bovenkant van zijn schoen weer uit steekt. Jan schreeuwt het uit van 
de pijn. Hij wordt met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht en krijgt veel pijnstil-
lers, maar houdt pijn. Op de operatietafel wordt zijn schoen voorzichtig verwijderd en 
blijkt de spijker precies tussen twee tenen te zitten! Ondanks de pijn had Jan geen 
schade.  
 

Het laatste voorbeeld laat zien dat het pijn systeem het ook wel eens mis kan hebben. Als de 
hersenen denken dat er gevaar is, kunnen ze ook pijn aanmaken als er niks met het lichaam aan 
de hand is, zoals bij de bouwvakker!   
 

Oefening 

Bedenk voor jezelf of je momenten herkent in je leven, waar je pijn sys-
teem het mis had. Heb je wel eens minder pijn gevoeld, totdat je mis-
schien doorhad wat er was? Of heb je wel eens heel veel pijn gevoeld, 
terwijl er later niet heel veel mis bleek te zijn? 
 
  



 

www.reducept.com 

 

Stap 5: Wat er mis kan gaan bij chronische pijn  
 
Misschien vraag je je af waarom je al deze informatie over chronische pijn zou moeten kennen… 
Dat is, omdat bij chronische pijn er iets mis lijkt te gaan in dit hele pijnsysteem!  
 
Om nog even samen te vatten 
- Vanuit je lichaam reizen er gevaarprikkels naar de hersenen 
- De hersenen kijken of ze pijn moeten maken 
- Ze doen dit op basis van informatie uit het lichaam (de prikkels) 
- En, andere informatie 
- Als de hersenen vinden dat de situatie dreigend is, maken ze pijn 
 
Pijn is dus niet hetzelfde als schade! Als je schade aan je lichaam hebt, zal je zeker pijn hebben. 
Maar meestal heb je pijn, voordat er schade is.  
 
Bij chronische pijn gaat er iets mis. De hersenen besluiten de hele tijd door dat er een dreiging 
is! Het is alsof de hersenen de hele tijd besluiten dat er de situatie gevaarlijk is, ook als het niet 
zo is. Het lijkt erop dat het ‘alarmcentrum’ van de pijn niet meer goed werkt… 
 
Vergelijking – de rookmelder 
Stel je voor dat je een rookmelder hebt die niet meer goed werkt. Iedere keer dat je aan 
het koken bent, gaat de rookmelder af. Hij is veel te gevoelig, waardoor jij steeds naar 
het alarm luistert…. 
 

 
Is jouw alarmsysteem misschien te gevoelig? 
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Zoals in het kader hierboven omschreven is, wordt chronische pijn vaak vergeleken met een 
alarm. Net als in het voorbeeld van de rookmelder, is het alarm voor pijn ‘te gevoelig’ geworden. 
Het grootste probleem bij chronische pijn is dat de hersenen dus nog steeds de conclusie trek-
ken dat er gevaar is! Het is alsof de hersenen er van overtuigd zijn dat er nog steeds iets mis is 
en het blijft pijn aanmaken. Vaak klopt dat ook met het idee dat mensen met chronische pijn zelf 
hebben: ‘Er moet wel wat mis zijn, waarom heb ik anders pijn?’. We weten niet precies hoe het 
kan, maar je hersenen zijn er onbewust van overtuigd dat er nog steeds gevaar is. 
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Stap 6: Het goede nieuws 
 
Het goede nieuws is dat jouw hersenen, en dus ook het alarmsysteem in jouw brein, door oefe-
ning te beïnvloeden zijn! Dat gaat langzaam en je kunt niet ineens je pijn ‘wegdenken’, maar wel 
stap voor stap langzaam vooruitgang maken. Kennis en geduld zijn de belangrijkste vaardighe-
den in het verbeteren van chronische pijn. Zou het ook kunnen dat jouw alarmsysteem in jouw 
brein ook niet meer goed afgesteld is? Dit ga je in de opdracht hieronder onderzoeken. 
 

Oefening 

Vul de vragen hieronder in om te onderzoeken of het alarmsysteem en 
jouw brein niet meer goed is afgesteld. 
- Hoe heb je lang al pijn? 

- Hoeveel schade heeft je lichaam in al die tijd opgelopen, of loopt 
het nog steeds op? 

- Klopt het dat je misschien al heel veel pijn hebt gevoeld, terwijl er 
geen schade leek te zijn aan je lichaam? Of dat je lichaam niet 
verder achteruit is gegaan, maar je wel steeds pijn had? 
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Stap 7: Vier manieren om je pijn blijvend te verminderen 
 
Je hebt al veel informatie gekregen, maar natuurlijk is de grote vraag: Hoe train je jouw alarm-
systeem zo, dat je meer grip op je pijnklachten krijgt? In deze cursus ga je op vier verschillende 
manieren met jouw pijnklachten aan de slag.  
 
1. Beïnvloed je gevoel 
Je gevoel (emoties) en pijn hangen erg sterk met elkaar samen. Je hersenen maken pijn aan op 
het moment dat ze denken dat er gevaar dreigt. Je kunt je voorstellen dat je hersenen sneller in 
de ‘gevaar’ modus schieten wanneer je gestresst bent, of slecht in je vel zit. Als het lukt je ge-
voel positiever te maken, heeft dat direct invloed op hoe je je pijn beleeft! Dat kan op veel ver-
schillende manieren: door goede (opbeurende) muziek te luisten, te richten op ontspanning, of 
leuke activiteiten te ondernemen. Je leert hier in de cursus meer over! 
  
2. Beïnvloed je gedrag 
Over het algemeen zijn twee patronen veel voorkomend als we (lange tijd) pijn hebben. We doen 
te veel en gaan over ons grenzen, of we doen te weinig en zijn daardoor niet actief genoeg. 
Soms is het een mix, waarin we afwisselend te actief en te passief zijn. Het is ontzettend belang-
rijk hier een balans in te vinden. Dus gematigd actief zijn bij pijn, en op andere momenten niet te 
extreem inspannen. Een Engels gezegde luidt ‘motion is lotion’ , waarmee bedoeld wordt dat be-
weging een noodzakelijk smeermiddel is voor iedereen, zeker mensen met pijnklachten! 
  
3. Beïnvloed je aandacht 
Hoe meer aandacht voor pijn, hoe sterker de pijn voelt. De aandacht bewust weg richten van de 
pijn zorgt ervoor dat de pijn minder plek krijgt. Er zijn speciale aandachtstrainingen, zoals Mind-
fulness, die zich hier op richten. Soms kan het ook al helpen om bewust iets te doen wat je ple-
zierig vindt, zoals een hobby, een boek lezen of even een serie kijken om de aandacht even weg 
van de pijn te hebben. 
  
4. Beïnvloed je gedachten 
De laatste is de lastigste. Omdat pijn een sterk emotioneel proces is, kan een negatieve ge-
dachte over pijn er al voor zorgen dat je (meer) pijn voelt! Hoe je denkt over pijn kan dus letter-
lijk je pijn erger of beter maken… Je gaat in deze cursus dan ook concrete oefeningen vinden 
om je gedachten om te zetten naar meer positieve of helpende gedachten.  
Dit zijn de vier brede strategieën om pijn positief te beïnvloeden. Maak je geen zorgen, iedere 
strategie zal uitgebreid aan bod komen. Ook zal je merken dat je zelf een voorkeur kunt ontwik-
kelen voor een strategie, het is (gelukkig) niet nodig om alle vier strategieën te beheersen! 
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Stap 8: Pijn en jouw omgeving 
 
Het is niet gemakkelijk om chronische pijn te hebben. Mensen zien het vaak niet aan je en be-
grijpen daardoor moeilijk wat er aan de hand is. Misschien begrijpen ze niet wat er met je aan de 
hand is, of vinden ze zelfs dat je je aanstelt!  
 
Een voordeel van leren over pijn, is dat je dit in je eigen omgeving ook weer kunt delen. Door uit 
te leggen hoe pijn werkt, kan er meer begrip ontstaan.  
 
Wat ook kan helpen, is om met mensen in contact te komen die hetzelfde meemaken of hebben 
meegemaakt. Hiervoor zijn er lotgenotengroepen. Heb je al iemand in gedachten van wie je het 
fijn zou vinden als hij of zij meer over chronische pijn weet?  
 

Oefening 

Wie in jouw omgeving zou je meer willen uitleggen over jouw pijn? 

Wat zou je graag willen dat hij of zij weet? 

Op welke manier zou je dit willen doen? Door een gesprek, of door in-
formatie op te sturen?  
Kijk of het je lukt op je eigen manier dit te bespreken!  
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Stap 9: Wat wil jij bereiken met deze cursus? 
 
Je bent bij het laatste onderdeel van deze (lange!) sessie aangekomen. Je weet hoe pijn werkt 
en op welke manieren jij aan je pijn gaat werken. Maar er mist nog iets…  
 
Wanneer je je ergens voor inzet, is het belangrijk om een doel voor ogen te hebben. Hoewel pijn 
van zichzelf naar is en je er vanaf wil, is het echt nodig om uit te kijken naar bepaalde doelen. De 
weg naar minder pijn is namelijk niet makkelijk, en er kunnen best momenten zijn dat je ook 
even meer last hebt. 
 
Bedenk dus voor jezelf, waar jij graag aan zou willen werken. Het kan zijn dat je dit moeilijk vindt 
om te bedenken. Wat kan helpen is om jezelf voor te stellen dat je morgen wakker wordt en er is 
's nachts een wonder gebeurd waardoor je geen pijn meer hebt. Wat is er dan allemaal anders? 
Wat doe je dan wel, wat je nu niet meer doet? Spreek je dan bijvoorbeeld meer af met vrienden? 
Is je huis dan weer opgeruimd? Ga je een oude hobby weer oppakken? Wanneer je het moeilijk 
blijft vinden, kan het helpen om terug te kijken naar dingen waar je vroeger, toen je nog geen 
pijnklachten had, plezier uit kon halen.  
 
Let er wel op dat jouw doel haalbaar en realistisch is. Een te hoog doel, zodat je haast wel moet 
falen, is erg demotiverend. Nu is het jouw beurt: schrijf hieronder op wat jij graag wilt bereiken 
en wat er dan beter gaat. Probeer het zo concreet mogelijk te maken! Denkt na over hoe je jouw 
doel gaat bereiken, hoe lang je daarvoor wilt nemen en hoe je daarna kunt zien dat het is gelukt. 
En bedenk goed: Verandering heeft tijd nodig en is soms hard werken. Jouw doel is niet zomaar 
bereikt, maar je zult zien dat je steeds een stukje dichter bij komt.  
 
Tips bij het stellen van doelen 
Het is helemaal niet erg om doelen te stellen die hoog gegrepen zijn. Bedenk je alleen 
wel dat het een hele tijd kan duren voordat je er bent. Later in deze cursus leer je hoe je 
doelen makkelijker kunt ‘opknippen’ en kunt bedenken op welke termijn en manier je 
aan bepaalde doelen wil werken.  
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Oefening 

Schrijf voor jezelf op welke doelen jij in het leven hebt. Als je geen pijn 
zou hebben, wat zou je dan graag meer doen? Wat heb je altijd nog wil-
len doen? Waar had je vroeger veel plezier aan, maar lukt door de pijn 
niet meer of minder goed? 

 

Maak een lijst, waarin je deze activiteiten zet! 
 
 

Wil je meer lezen over pijn? Op www.pijn.blog vind je tal van oefeningen en extra uitleg! 
Daarnaast kun je op www.reducept.nl/webinar je inschrijven voor nog meer gratis webi-
nars. En, er is ook nog een Reducept Podcast die je op Spotify kunt beluisteren.  
 
Wil je meer over Reducept weten? Op www.reducept.nl vind je alle informatie. Reducept 
is de online plek voor chronische, waarbij je voor €14,95 per maand toegang krijgt tot 
speciale cursussen, oefeningen en natuurlijk onze Virtual Reality training!  
 


