Outplay chronic pain

De Reducept-methode werkt het best als
aanvulling op de standaardconsulten en oefeningen die worden voorgeschreven
aan patiënten met de volgende
aandoeningen:

Reducept helpt
mensen chronische
pijn te begrijpen
en te beheersen
Reducept is een CE-gecertificeerd digitale
therapievorm dat voldoet aan de geldende
regels binnen de Europese Unie.
Het CE-nummer is: 2019/682-01

Gespannen spieren, gebrek aan energie,
beperkte mobiliteit, druk, pijn;
Pijn in de onderrug, frequente hoofdpijn,
nekpijn, schouderpijn;
Gewrichtspijn, artritis, reuma;
Doorbraakpijn;
Pijn bij kanker;
Zenuwpijn, neuropathie, neuropathische pijn,
MS, diabetische polyneuropathie;
Prikkelbare darm syndroom, hernia,
fibromyalgie, nociceptieve pijn;
Post-operatieve pijn;
Allodynie, hyperalgesie, paresthesie,
hyperpathie, CRPS 1, CRPS 2 en fantoom
pijn

Contact info
support@reducept.com
+31 0 85 13 08 260
www.reducept.com
Voor vragen over uw behandeling kunt u terecht
bij uw behandelaar.

De Reducept Methode

Informatiegids
voor een Reducept
abonnement

Met een abonnement op
Reducept, krijgt u toegang
tot het volgende:
Reducept game
Speel 5 immersieve minigames in VR en mobiel
voor pijneducatie en pijnbestrijding.

Online cursus

Deelnemen aan een 5-weekse online cursus
pijnmanagement om beter met pijn om te leren gaan.

Lidmaatschaps portaal

Verken ons ledenportaal met exclusieve artikelen,
webinars en aankondigingen van evenementen.

Digitale therapie
voor chronische pijn
De Reducept Methode is een digitale
training speciaal ontwikkeld voor
mensen met chronische pijn.
Door de wetenschappelijke inzichten over
pijneducatie, psychologie en VR-therapie te
combineren, traint Reducept het brein om op een
niet-invasieve manier minder pijn te creëren.
Met Reducept leert u hoe pijn in uw lichaam werkt
en hoe u dit kunt beïnvloeden.
We gebruiken evidence-based technieken zoals
CGT, mindfulness, visualisatie en ACT om u kennis
bij te brengen die aansluit bij de moderne richtlijnen.

Nieuwsbrief

Ontvang een maandelijkse nieuwsbrief met
uitnodigingen voor evenementen, originele artikelen,
interviews, oefeningen en meer.

Webinars
Bekijk maandelijkse live discussies en workshops
met Louis Zantema en gast experts.

Patiëntomgeving

Word lid van de privé Facebook-community en
blijf in contact met andere Reducept-gebruikers.

Tip
Na inschrijving door een behandelaar krijgt u
gedurende drie maanden volledige toegang tot
Reducept. Daarna wordt uw account gedeactiveerd.
Als u Reducept wilt blijven gebruiken, kunt u kiezen
voor een individueel maand- of jaarabonnement.

Hoe u kunt beginnen met Reducept
Voordat u begint
Vraag uw arts of hij/zij Reducept aanbiedt. Zo niet, kunt
u contact met ons opnemen via support@reducept.com
om een leverancier bij u in de buurt te vinden of kijk op
www.reducept.com/nl/behandel-locaties.
Stap 1
U ontvangt van uw behandelaars een
overzicht van de Reducept-methode. Samen
stelt u uw behandelplan op en plant u uw
afspraken in.

Stap 2
Uw behandelaar maakt uw Reducept account
aan. Met uw inloggegevens kunt u inloggen op
de VR & mobiele app, en op het ledenportaal op
reducept.com.

Stap 3
Begin te trainen met de Reducept VR app zoals
besproken met uw behandelaar. We raden aan
om 2-3 keer per week te oefenen om goed
vertrouwd te raken met de methode.
Stap 4
Thuis kunt u de Reducept Mobile app gebruiken,
webinars bekijken, onze blogs lezen en in
contact komen met andere Reducept-gebruikers
via de FB-privé community.
Stap 5
Vul uw behandeling aan met het lezen van het
boek "Bevrijd van pijn" van chronische pijn
expert Louis Zantema om te leren hoe u in 5
praktische stappen grip kunt krijgen op uw pijn.
Stap 6
Om het meeste uit Reducept te halen, nodigen
we u uit om deel te nemen aan onze cocreatiesessies en andere evenementen die we
voor onze leden organiseren.

