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Multidisciplinaire samenwerking succesvol

Verzekerd van gezonde zorg
Tekst: Caroline Mangnus
Beeld: Wim van IJzendoorn

Multidisciplinaire samenwerking is noodzakelijk bij complexe problemen zoals lichamelijk onbegrepen klachten. Samenwerken in een team met een psycholoog, fysiotherapeut, bewegingsdeskundige, psychiater of orthopeed is niet alleen heel zinvol maar ook ontzettend uitdagend, weet
Paul Schreurs te vertellen. Paul Schreurs is wetenschappelijk onderzoeker en psycholoog en heeft
zijn sporen verdiend bij de Universiteit Utrecht en het Instituut Werk en Stress. Hij is tevens een
van de grondleggers van de multidisciplinaire samenwerking binnen De Gezonde Zaak in de jaren
‘90. Sinds 2009 is hij verantwoordelijk voor de multidisciplinaire aanpak van De Gezonde Zorg. Hij
geeft supervisie en training aan de professionals die met het concept van De Gezonde Zorg mogen
werken. Ook verzorgt hij geaccrediteerde workshops voor bedrijfsartsen over het thema onbegrepen klachten, die inmiddels al door ruim 150 bedrijfsartsen zijn bezocht.
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te horen. In onze behandeling wordt er
vanuitgegaan dat herstel mogelijk is en
dat men kan leren om dat te bevorderen.
De psychologen en de fysiotherapeuten besteden veel tijd en aandacht aan
psycho-educatie. Hierin wordt toegelicht
dat de ervaren pijn reëel is, maar dat er
sprake is van een subjectief begrip waar
de patiënt zelf veel invloed op heeft.”

In beweging blijven
“SOLK-patiënten blijken vaak een passieve copingstijl te hebben of te hebben
ontwikkeld. Hiermee bedoel ik dat deze
patiënten in het geval van klachten eerder geneigd zijn om op de bank te gaan
liggen of pijnmedicatie te gebruiken, dan
zich op een voorzichtige manier fysiek
toch te blijven belasten”, verduidelijkt
Paul. “Tijdens het multidisciplinair programma krijgt de patiënt vanuit zowel de
psycholoog als de fysiotherapeut tips wat
hij kan doen wanneer hij pijnklachten
ervaart. Dit zijn altijd acties, gericht op
het in beweging blijven.”

Meer info 
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