Je hebt veel last van chronische pijn en kunt daardoor niet leven
zoals je gewend bent of graag zou willen. Misschien kun je niet
meer naar school, gaat het sporten moeilijk of ervaar je problemen
bij activiteiten met vrienden en vriendinnen.
Bij Libra Revalidatie & Audiologie willen we je graag helpen.
Wij hebben verschillende behandelingen voor jongeren met
chronische pijn.
Maar hoe weet jij nu welke behandeling voor jou het beste is?
Keuzehulp
Om jou, jouw ouders en jouw behandelaar hierbij te helpen,
maken we gebruik van een keuzehulp, die we samen met
PATIENT+ hebben opgesteld.
In deze keuzehulp lees je meer over chronische pijn, de
behandelmogelijkheden en de voor- en nadelen van de
verschillende behandelingen.
Waarom een keuzehulp?
De keuzehulp zet alle informatie duidelijk op een rijtje.
Samen met je ouders en behandelaar bespreek je welke
behandeling het beste bij jou past. Dit hangt natuurlijk af van
jouw persoonlijke situatie en wat jijzelf belangrijk vindt.
Je kunt de inhoud ook met vrienden, familie en eventueel je
huisarts bespreken, want de keuzehulp is op je eigen computer of
tablet te bekijken.
Waar vind ik de keuzehulp?
De link naar de keuzehulp is: www.keuzehulp.info/login.
Je kunt de keuzehulp thuis op je computer of tablet invullen.
 Typ de link in de internetadresbalk en druk op: Enter.
 Vul jouw persoonlijke pincode in.
Je code staat op de voorkant van deze folder.
 Nu kun je beginnen.
 Op de computer volg je stapsgewijs de keuzehulp.
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Hoe werkt het verder?
Als je klaar bent, krijgt je een samenvatting van je antwoorden.
Jouw behandelaar kan de resultaten van je keuzehulp ook inzien.
Bij de eerstvolgende afspraak kun je de samenvatting met je
behandelaar bespreken.
Zo maak je samen een keuze voor de behandeling die het beste
bij jou past.
Vragen?
Heb je vragen over de keuzehulp, dan kun je telefonisch contact
opnemen met het medisch secretariaat kinderen en jongeren:
T locatie Blixembosch: 088 - 313 2401
T locatie Leijpark:
088 - 313 3540
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