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Pijneducatie 2e druk is een boek uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036820912
Ongeveer twintig procent van de volwassenen heeft chronische pijn. Dit heeft een negatieve invloed op
hun leven. Uit onderzoek blijkt dat patiënten vaker herstellen en minder pijn hebben als ze begrijpen hoe
de complexe biologie van pijn werkt.Pijneducatie zorgt ervoor dat barrières voor een effectieve revalidatie
verdwijnen. Het geven van goede informatie over pijnfysiologie kan dus erg succesvol zijn. Pijneducatie is
een praktische handleiding bij het geven van pijneducatie. Het draagt bij aan een succesvolle behandeling
van patiënten met chronische pijn. Het boek bevat informatie over de neurofysiologie van acute en
chronische pijn (centrale sensitisatie), het toepassen van pijneducatie, de voorwaarden voor en de
effectiviteit van pijneducatie. Door middel van illustraties wordt de informatie ondersteund. Online staan
tests om de pijn te meten en instrumenten om de behandeling te ondersteunen. Ook vindt u hier
educatiemateriaal om mee te geven aan de patiënten. Dit boek is bedoeld voor fysiotherapeuten,
oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, verpleegkundigen, huisartsen en andere hulpverleners die werken
met patiënten met chronische pijn.
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WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?

In deel twee van pijneducatie en fysiotherapie zal ik meer uitleg geven over het verschil tussen acute en
chronische pijn en welke factoren hierop van invloed zijn.

Fysiotherapeut & psycholoog of andersom. Oprichter PsychFysio opleidingen. Auteur van de boeken
Gezondheidspsychologie voor de fysiotherapeut (deel 1 en 2) en ...

Pijneducatie (paperback). Pijneducatie 2e druk is een boek uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum.
ISBN 9789036820912 Ongeveer twintig procent van de volwassenen ...



3

PIJNEDUCATIE

Lees verder...

http://pdfmonster.space/dan/31837

	Pijneducatie PDF
	none
	Deze site bevat slechts een fragment uit het boek. U kunt de volledige versie van het boek downloaden via de onderstaande link.
	1
	OMSCHRIJVING
	2
	WAT ZEGT GOOGLE OVER DIT BOEK?
	3
	PIJNEDUCATIE



