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Bij Reducept streven we ernaar onze klanten een complex niet-invasief behandelings
programma aan te bieden dat chronische pijn vermindert zonder het gebruik van medicijnen.

Elk geval van chronische pijn is anders, maar wij geloven dat elk geval te behandelen is. We
hebben de Reducept-methode gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek om pijnpatiënten 
te helpen hun pijn te begrijpen en te overwinnen.

Vandaag de dag heeft Reducept meer dan 5000 patiënten in Nederland geholpen 
meer te leren over hun pijn en meer controle over hun leven te krijgen.

Wie zijn wij? 
Reducept is een eHealth scale-up opgericht door Margryt
Fennema en Louis Zantema in 2018.



Wat is de Reducept Methode?
De Reducept Methode traint de hersenen om anders met pijn om te gaan. Door
de wetenschappelijke inzichten over pijneducatie, psychologie en digitale therapie
(Virtual Reality) te combineren, hebben wij onze unieke methode ontwikkeld om
chronische pijn te beheersen en te behandelen.

Meer dan 200 pijnprofessionals in Nederland hebben de Reducept Methode
vanaf begin 2018 geïntegreerd in hun praktijk, met uitgebreide positieve feedback
van patiënten. 



De Ambassadeur
Wat is het Ambassadeurs Programma?
Wat proberen we op te bouwen met dit programma?

Het Ambassadeurs Programma is een
leiderschapskans voor chronisch-pijnstrijders 
om eenheid te promoten en een gevoel van
gezamenlijkheid te geven in de chronische-
pijngemeenschap. Het is een bevredigende 
maar plezierige inzet van 1-3 uur per week.

Het is GEEN fulltime verantwoordelijkheid. We
begrijpen dat deze rol niet te tijdrovend of een
fulltime baan voor je kan zijn. Net als wij heb je
waarschijnlijk meer dingen in je leven waar je
je aandacht op wilt richten, en dat is helemaal
prima! 

ja! Nee.



De Ambassadeur
Hoe ziet onze ideale ambassadeur eruit? 

Iemand die een verschil wil maken in de wereld. 
Iemand die niet bang is om zich uit te spreken over chronische pijn en bereid is om het
bewustzijn hierover te vergroten. 
We zoeken bij voorkeur iemand die zijn 'first-hand' ervaring kan delen en weet hoe het
is om met chronische pijn te leven. 
Bovenal willen we dat onze ambassadeur deze ervaring gebruikt om andere leden van
de gemeenschap te motiveren en te ondersteunen om hetzelfde te doen! Je zal een
rolmodel zijn voor degenen die lijden aan chronische pijn en je zal de weg wijzen naar
een gemeenschap waarin we de behandeling van chronische pijn kunnen verbeteren. 

We zijn op zoek naar:



Instagram take-overs
Helpen bij het creëren van content, bijv. brainstormsessies met onze content
marketeers 
Een opinieleider zijn in onze community 

 Door jouw ervaring/kennis van chronische pijn met hen delen
Reposten van onze content en helpen met het bereiken van een breder publiek  
Tweewekelijkse bijpraten over het proces

Hier is een voorbeeld van hoe een aantal van je typische taken als Ambassadeur eruit
kunnen zien: 

De Ambassadeur
Wat houdt je rol als ambassadeur in? 



Waarom het gaaf is om zamen te werken

Voor vele redenen!
Wij zijn een klein maar krachtig team
dat altijd openstaat voor nieuwe
uitdagingen en ideeën. Als onze
ambassadeur, zal je niet alleen een
stem hebben, maar zal je ook hands-
on mogelijkheden krijgen bij de
evenementen van het bedrijf. 
Afgezien van nauw samen te werken
met veel van onze teamleden, krijg
 je ook het volgende aangeboden: 

Een gratis "Bevrijd van pijn" boek
De mogelijkheid om jouw eigen content (blogs, podcasts, kunst,
muziek, etc.) te delen op onze platforms en je te helpen een
bredere community te bereiken. 
Social media take-overs voor extra publiciteit 
De mogelijkheid om gast-blogs te schrijven die worden
geplaatst op onze socials, website en nieuwsbrief
De mogelijkheid om gezamenlijk webinars te organiseren       
 (en bij te wonen) 
De mogelijkheid tot deelname aan al onze online en offline
evenementen met een GRATIS pas
Rondleiding door het kantoor - Een dag "achter de schermen"
bij Reducept, waar je ook het team kunt ontmoeten!
Een persoonlijke vermelding op onze socials en nieuwsbrief
De vrijheid om jouw eigen project op te starten 



 Voorbeeld van ons recent evenement
De officiële boekpresentatie van 'Bevrijd van pijn' in Leeuwarden 



 Voorbeeld van ons recent evenement 
Kunst co-creatie sessie met onze leden in Leeuwarden 



Ontmoet Marcia, onze 
eerste Reducept ambassadeur

Hallo iedereen!

Mijn naam is Marcia, ik ben 36 jr, ik ben een mama, een partner, een dochter, een zus
en een vriendin. In 2017 kreeg ik de diagnose Multiple Sclerose. Dit leidde tot
vermoeidheid, zenuw-pijn, cognitieve problemen, stemmingswisselingen,
gevoelloosheid in mijn linkerbeen en optische ontstekingen.

Ik verloor de totale controle over mijn hersenen, geest en lichaam. Mijn leven! Ik kon
niet geloven wat er gebeurde.  Fast forward naar 2020, waar ik werd voorgesteld aan
Reducept door een MS-community platform.

De Reducept Methode trok me weer overeind. Ik voel me energieker en heb meer
passie in het leven! Dit betekent niet dat ik genezen ben, maar het heeft me geholpen
om meer balans en steun te krijgen in dagelijkse taken om mijn pijn en mentale
gezondheid beter te beheersen. Zelfs de gevoelloosheid in mijn linkerbeen is
verdwenen, waardoor ik weer gemakkelijker kan gaan wandelen en hardlopen.

Ik ben vereerd om hun eerste ambassadeur te zijn, om de boodschap en de methode te
verspreiden, waarvan ik geloof dat het een grote aanwinst zal zijn voor iedereen die
pijn lijdt. Ik ben dankbaar dat ik mijn verhaal en het doel van Reducept mag delen,
want "pijn is onvermijdelijk en er aan lijden zou optioneel moeten zijn". Ga met me mee
op deze reis waar we anderen kunnen helpen om hun chronische pijn te elimineren. 

Cheers! - Marcia



Ben je geïnteresseerd om ambassadeur
van Reducept te worden? 
Neem contact op!

Stuur ons een e-mail op partners@reducept.com voor
meer informatie over ons, het programma en uw
mogelijke bijdrage!

https://www.instagram.com/reducept/
https://www.facebook.com/reducept
https://www.linkedin.com/company/reduceptpaintreatment
http://www.reducept.com/

