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Stap 1:
Veranderen
en doorzetten

Al bij de start van mijn praktijk deel ik
enthousiast tips en adviezen om mijn cliënten
verder te helpen. Daar word ik blij van.
In deze gratis checklist ga ik je tips en
adviezen geven om acties te ondernemen,
veranderingen aan te gaan en in beweging te
komen.
Alleen op deze manier kun je alle
voorwaarden creëren om natuurlijk te
herstellen van je chronische pijn.
Dat gaan we uiteraard stap voor stap doen.
Voordat we starten heb ik eerst een vraag
aan jou:
Mijn vraag aan jou is: Wil je echt werken aan
een natuurlijk herstel waarbij je actief
veranderingen gaat aanbrengen in je leven?
Ik ga ervan uit dat je natuurlijk hier ja hebt
geantwoord zodat we samen een succes
maken van jouw natuurlijk herstel.

Voordat je gelijk in de stress schiet. Ik heb het niet
over een plan die je van je vrijheid berooft, maar
een plan wat juist zorgt voor een stevig
fundament. Een simpel plan wat jou helpt naar
meer vrijheid en controle zonder al die
vervelende afspraken bij je fysiotherapeut
Stel: je kookt graag. ‘s Avonds schuift iedereen
aan voor de warme maaltijd. Voorheen deed je dat
met plezier, maar nu bent je doodmoe aan het
einde van de dag. Het koken is nu verandert van
plezier in een opgave. Het geeft je enkel nog pijn
en stress.
Je eerste stap is dan om te kijken wat jij zoals
overdag allemaal doet. Dat geeft overzicht en
inzicht in waar jij eventueel over je grenzen gaat.
Ik heb voor jou een super handige activiteitenlijst
gemaakt die je kunt downloaden en invullen.
Met hernieuwde inzichten kun je gericht
veranderingen aanbrengen in je dagindeling
waardoor jij energie bespaart. Deze energie heb
je hard nodig voor je volgende stap, namelijk je
activiteiten opbouwen en uitbreiden.

Stap 2:
Zorg voor een simpel
Plan en kom in beweging

Wat wil jij graag weer doen, wat je nu niet meer doet door je
chronische pijn? Wil je dat nu gelijk opschrijven? Niet lang over
nadenken! Je hebt vast al wel een gedachte in je hoofd.
Hoe zou het voor je zijn om hiermee aan de slag te gaan?
Stap voor stap je doel kunnen wel kunnen bereiken.
Hoe?
Grote kans dat je voorheen hebt gewerkt met een te algemeen
stappenplan. Een pal gebaseerd op verwachtingen.
Verwachtingen bij wat jij qua leeftijd/geslacht aan zou moeten
kunnen. Maar kon je het ook echt? Of is het uitgelopen op een
teleurstelling?

Stap 3:
Creëer een
Concreet
doel

In mijn programma Het Pijnherstelplan geef ik je een persoonlijk plan.
Het is handiger om eerst jouw grenzen duidelijk te krijgen en vandaar
uit je stappen te zetten. Je eigen persoonlijke plan. Merk je dat dat al
veel beter voelt? Dat geeft jou weer moed en meer focus, zodat je
daadwerkelijk ook je doel kunt bereiken. Vrijheid en controle!
Verbeteringen zonder uren door te brengen in de sportschool!

Kom je er zelf niet helemaal uit? In een gratis sessie van 30 minuten
kijken we hoe jij jouw pijn het beste kunt aanpakken en welke plan
daar het beste bij past.

Misschien een gekke vraag, maar wel een
die helaas regelmatig vergeten wordt.
Wanneer je beperkingen hebt gekregen
door je pijnklachten is niets
vanzelfsprekend meer. Vaak zie ik dan
hetzelfde patroon terugkomen.
Eerst focus je je op de praktische
activiteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
je werk of je huishouden.
Hobby’s of andere vrije tijds activiteiten,
die niet gelijk nodig zijn, worden overboord
gegooid. Ze krijgen geen prioriteit, worden
niet echt als ‘zinvol’ gezien.

Stap 4:
Waar word
jij blij van?

Maar volgens mij is niet ‘zinvol’ een
denkvergissing. Op de korte termijn termijn
lijken deze acties misschien niet zinvol,
maar op de lange termijn zeker wel!
Hobby’s geven je ongelooflijk veel energie.
Zomaar, gratis. Je gaat de energie die
deze activiteiten geven ontzettend
missen.
Dus stel jezelf deze vraag: waar word ik
blij van? Echt! Uiteindelijk kun je je pijn
beter handelen wanneer jij goed in je vel
zit!
Kun je wel wat extra hulp gebruiken? In een
gratis sessie van 30 minuten kijken we hoe
jij jouw pijn het beste kunt aanpakken en
welke plan daar het beste bij past.

Slapeloosheid is eigenlijk wel de meest gehoorde klacht bij
chronische pijn.
Pijn en slapeloosheid hebben een hele negatieve invloed op
elkaar. Doordat je meer pijn hebt slaap je slechter en door
het slechter slapen heb je meer pijn. Om gek van te worden!
Je kunt op verschillende manieren je slapeloosheid
aanpakken. Eerder naar bed, beperken van je schermtijden
of slaapmedicatie. Toch brengen deze maatregelen vaak
niet het gewenste resultaat.
Je slaap – waakritme (of bioritme) wordt door licht en
donker geregeld. Je wordt slaperig wanneer het donker en
wakker bij licht
Naast licht en donker hebben je darmbacteriën ook een
bioritme. Door te werken aan een robuuste darmbacteriën
heb je gratis een steuntje in de rug!
Hoe kun je dat verbeteren? Simpel.
Door gezond te eten komt er vezels in je darm waar je
darmbacteriën blij van worden.
Je eet toch al elke dag. Simpel om deze aan te pakken. Je
eet gezonder en gaat beter slapen! Handig toch?
Om het je makkelijk te maken geef ik je een overzicht voor
een algemeen voedingsadvies.

Stap 5:
Pak je slapeloosheid
anders aan

Stap 6:
Weg met
die stress!
Stress heeft ook alles te maken met voortdurend over je grenzen gaan. Zowel lichamelijk als emotioneel. Soms ben je
daar van bewust, vaak ook niet. Je lichaam geeft signalen, maar misschien ben je vergeten om daar naar te luisteren.
Je bent vlak voor een vergadering aan het kletsen met een collega. Plotseling vertelt ze jou iets waardoor je
geëmotioneerd raakt.
Wat doe je dan?
Grote kans dat je probeert je emoties onder controle te krijgen. Een super effectieve methode is om deze emoties
weg te drukken. Even die ‘lastige’ emotie parkeren. Dat doen we allemaal wel. Je moet immers nog de vergadering in en
daar je wilt niet als een dramaqueen te boek staan.
Ook ogenschijnlijke kleine dagelijkse irritaties kunnen we ongemerkt de hele dag door wegdrukken. Denk bijvoorbeeld
eens aan ontbijtborden die niet door huisgenoten worden opgeruimd.
Wegdrukken van emoties kost je ongelooflijk veel energie. Je kunt het vergelijken met het onderwater houden van een
strandbal. Eigenlijk zet je zo ongewild je energie verkeerd in. Energie die je beter kunt inzetten voor je herstel!
Herken je dit bij jezelf? Ga eens kritisch kijken waar jij onbedoeld je energie verspilt.
Je eerste stap naar verandering is bewustwording. Om je daarbij te helpen heb ik een oefening voor je gemaakt.
Download hem hier en ga ermee aan de slag.

Als laatste tip wil ik je graag meegeven om te leren
dansen met je pijn. Dat klinkt nogal vaag, maar ik probeer
je het uit te leggen aan de hand van een metafoor.
Je kunt je pijn ook als een pijnmonster voorstellen. Eentje
waarmee je voortdurend in gevecht bent. Stel je in
gedachten voor dat jullie tegenover elkaar staan met een
afgrond tussen jullie in. Jullie zijn met een touw aan elkaar
verbonden.
Het moment dat jij het touw trekt trekt je pijnmonster ook
aan het touw en het touwtrekken begint. Wie gaat er
winnen? Gaat er eigenlijk wel iemand winnen, wanneer jij
loslaat laat ook je pijnmonster het touw los en kunnen
jullie als metgezellen redelijk goed functioneren.
Wat ga jij kiezen?
Ga je voor vechten of leg je het touw neer en probeer je
er samen iets van te maken?
En eerlijk gezegd, deze keuze is in hoge bepalend het
resultaat van jou herstel.
En wat ga jij nu doen? Ga je alleen verder proberen of kun
je nog wel wat hulp gebruiken?

Stap 7:
Over dansen of
Vechten met je pijn

In een gratis sessie van 30 minuten kijken we hoe jij jouw
pijn het beste kunt aanpakken en welke vervolg stappen jij
nodig hebt.

