
 

 

 
psychiatrie 

1/2 

N
o
v
e
m

b
e
r 

2
1
 

Groep D5 Chronisch lichamelijke klachten   
 
In deze folder vindt u informatie over de cursus ‘Omgaan met chronisch lichamelijke 
klachten’, één van de behandelgroepen van de afdeling psychiatrie. In deze groep 
werkt u aan uw psychische klachten of problemen. Met de keuze voor groep D5 
proberen wij de inhoud van de behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw 
psychiatrische problematiek en uw hulpvraag. Deze behandelgroep vindt plaats bij 
ZGT ziekenhuislocatie Almelo 
 
Chronische lichamelijke klachten kunnen het 
gevolg zijn van een bekende lichamelijke 
aandoening, zoals reuma, diabetes, een 
chronische longaandoening of hart- en 
vaatziekten, waarbij de aandoening niet of 
niet helemaal genezen kan worden. De 
klachten kunnen ook voortkomen uit een 
aandoening waarvan we nog niet helemaal 
begrijpen wat de oorzaak is, zoals 
fibromyalgie, chronisch 
vermoeidheidssyndroom of prikkelbare 
darmsyndroom. Soms heeft het helemaal 
geen naam, maar zijn er wel klachten. Er kan 
ook sprake zijn van chronische pijnklachten, 
uitvalsverschijnselen of oververmoeidheid 
waarbij de oorzaak niet kan worden 
weggenomen.  
 
Wanneer de oorzaak van klachten niet kan 
worden weggenomen, kunnen die klachten 
nog wel veel invloed hebben op het dagelijks 
leven. Pijn en vermoeidheid leiden vaak tot 
piekeren, slaapproblemen, beperkingen in het 
functioneren en kunnen ook maken dat 
iemand prikkelbaar of somber wordt. Daarbij 
komt dat de klachten vaak de ene dag minder 
ernstig zijn dan de andere. Wat maakt dat 
iemand niet goed kan voorspellen wat hij op 
een bepaald moment zal kunnen. Of op een 
relatief goede dag wil inhalen wat hij eerder 
niet kon, met als gevolg weer toename van 
klachten. Voor de omgeving is vaak moeilijk 
te begrijpen wat iemand kan en waarom 
(niet), terwijl de patiënt zich vaak schuldig 
voelt over zijn beperkingen.  
 
 
  

Wat houdt de cursus ‘Omgaan met 
chronische lichamelijke klachten’ in? 
De cursus richt zich op het verkrijgen van 
meer inzicht in de klachten en meer balans 
aanbrengen in het dagelijks functioneren. Er 
wordt onder meer aandacht besteed aan het 
realiseren van een passend beweegpatroon 
per individu, aan evenwicht tussen inspanning 
en ontspanning, aan gevoelens en gedachten 
die invloed hebben op de klachten en aan 
inzicht in de wisselwerking tussen lichaam en 
geest. Doelstelling is, dat men aan het eind 
van de cursus een betere kwaliteit van leven 
ervaart en het leven minder bepaald wordt 
door de klachten.  
 
Voor wie? 
De cursus is opgezet voor mensen die langer 
dan zes maanden lichamelijke klachten 
hebben, waarbij de oorzaak niet duidelijk is of 
niet kan worden weggenomen. 
 
Behandelduur 
De cursus duurt twee keer zes weken, twee 
bijeenkomsten per week. 
 
Het programma 
Het programma is in groepsverband en vindt 
twee dagdelen per week plaats in ZGT 
Almelo.  
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Groepsgrootte 
Er kunnen steeds maximaal vier personen 
tegelijk starten, de totale groepsgrootte is 
acht personen. De eerste zes weken is men 
‘junior’ deelnemer aan de cursus, de tweede 
zes weken is men ‘senior’. 
 
Het behandelteam  
Het behandelteam bestaat uit: 
 psychiater 
 verpleegkundige 
 dramatherapeut 
 psychomotorisch therapeut 

 
Vragenlijsten 
Binnen de psychiatrie van ZGT wordt het 
effect van elk traject (polikliniek, kliniek en/of 
deeltijd) binnen uw behandeling gemeten, 
met als doel patiëntgerichte zorg, 
kwaliteitsverbetering en betere 
behandeluitkomsten.  
De uitkomsten van de vragenlijst wordt 
tijdens uw afspraak met de psychiater met u 
besproken. 
 
Bij afronding van elk traject (polikliniek, 
kliniek en/of deeltijd) ontvangt u een 
vragenlijst waarin u vragen kunt 
beantwoorden of u tevreden bent geweest 
over uw behandeling. 
 
De meeste vragenlijsten zijn digitaal te 
benaderen. U ontvangt een mail met de link 
als u een vragenlijst moet invullen. 
 
Check uw dossier op Mijn ZGT 
MijnZGT is het patientenportaal van ZGT. U 
kunt op MijnZGT via uw computer, tablet of 
mobiel delen van uw medisch dossier inzien, 
persoonlijke gegevens checken, of 
bijvoorbeeld vragenlijsten invullen die wij 
voor u hebben klaargezet. Kijk voor meer 
informatie op: zgt.nl/mijnzgt. 
 
 
 
 
 

Berichtgeving 
Uw huisarts en eventueel andere 
verwijzer/behandelaar, krijgt bericht over de 
gestelde psychiatrische diagnose en het 
advies of behandelplan. Ook bij belangrijke 
veranderingen en bij de afsluiting van de 
behandeling, krijgt de verwijzer bericht. 
Als u niet wilt dat de psychiater 
correspondentie verstuurd naar uw huisarts, 
dan kunt u dit kenbaar maken bij het 
secretariaat van de psychiatrie. 
 
Aanwezigheid 
Het is van belang dat u zoveel mogelijk 
aanwezig bent. Mocht u een keer niet 
kunnen, dan kunt u zich afmelden via  
088 708 31 50. 
 
Geheimhouding 
Alle medewerkers hebben een 
geheimhoudingsplicht. Zij gaan vertrouwelijk 
met uw gegevens om. Van u wordt eveneens 
verwacht geen informatie over groepsgenoten 
aan derden te verstrekken. 
 
Als u in behandeling komt binnen de 
psychiatrie van het ZGT, wordt een deel van 
uw dossier inzichtelijk voor alle specialisten 
die betrokken zijn bij uw behandeling binnen 
ZGT. Als u hier bezwaar tegen heeft, kunt u 
dit bespreken met uw psychiater. 
 
Ten slotte 
We realiseren ons dat de informatie in deze 
folder beknopt is. Voor vragen kunt u altijd 
contact opnemen met de afdeling psychiatrie, 
ziekenhuislocatie Almelo, telefoonnummer 
088 708 31 50. 
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