Pijnpoli

U bent doorverwezen naar de pijnpoli omdat u pijnklachten heeft die door de
huisarts en/of specialist moeilijk zijn te behandelen. In deze folder leest u
meer over uw afspraak bij de pijnpoli.
Pijnklachten
De meeste patiënten die de pijnpoli bezoeken hebben klachten zoals lage rugen/of nekpijn, al dan niet met uitstraling. Ook andere pijnsyndromen zoals CRPS
(ook wel dystrofie genoemd), gordelroos en fibromyalgie kunnen worden
behandeld, alsmede pijn als gevolg van een chronische ziekte zoals osteoporose,
artrose, multipele sclerose of kanker.
Waarom een pijnpoli?
Meerdere behandelmethoden worden tegelijk gebruikt om de pijn zoveel mogelijk
te verminderen met zo min mogelijk bijwerkingen. Het eerste doel van de
pijnbehandeling is een pijnvrije patiënt. Dit is in de praktijk echter niet altijd
haalbaar, zeker niet als de pijn al lange tijd bestaat. Het tweede doel van de
pijnbehandeling is dan ook de terugkeer (ofwel re-integratie) van een chronische
pijnpatiënt in het dagelijkse leven.
Op 1 oktober 2010 is Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, in samenwerking met
het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam, gestart met de pijnpoli. De artsen die op de
pijnpoli werken zijn anesthesiologen, welke daarnaast gespecialiseerd zijn in de
behandeling van pijn.
Voorbereiding
Het is belangrijk dat u een verwijsbrief meebrengt van uw behandelend specialist
of de huisarts. Ook is het van belang dat u een actuele lijst van uw huidig
medicatie gebruik meeneemt tijdens het eerste bezoek. Wij willen u er op
attenderen dat gebruik van bloedverdunners altijd gemeld moet worden.
Wij adviseren altijd dat u na een behandeling niet zelf de auto bestuurt. Zorgt u er
dus voor dat iemand u begeleidt of dat u opgehaald wordt.
Uw eerste bezoek op de pijnpoli
U meldt zich bij de pijnpoli, routenummer 62.
Tijdens het eerste polibezoek vindt er een gesprek plaats met de anesthesioloog.
Aan de hand van de anamnese (voorgeschiedenis) en onderzoek brengt hij de
pijnklacht in kaart. Hij stelt de diagnose en bespreekt met u het behandelplan.
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Belangrijk bij de behandeling van chronische pijn is het besef dat het pijngevoel
wordt beïnvloed door externe factoren.
Dit betekent dat gevraagd kan worden naar:
 vroegere ervaringen;
 psychologische factoren;
 opleidingsniveau;
 gezinssituatie;
 leeftijd.
Het kan voorkomen dat er nog meer onderzoeken plaats moeten vinden voordat
de diagnose gesteld kan worden.
Behandelingen
Het doel van de behandelingen is het verminderen van de pijn. Er wordt binnen dit
specialisme geen onderzoek gedaan naar de mogelijke oorzaak van de pijnklacht.
Dit is in een eerder stadium meestal al uitvoerig door diverse specialisten
gebeurd. Bij chronische pijn is het van belang om de controle over het leven
(terug) te krijgen en om te leren hoe de patiënt in het dagelijks leven met de pijn
kan omgaan. Hoewel de pijn misschien niet helemaal verdwijnt, is het vaak
mogelijk om de pijn te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.
De behandeling van pijn kan bestaan uit:
 het verminderen van de pijnprikkeling (lichte pijnstillers, geneesmiddelen die de
spierspanning verminderen of een ontstekingsremmer),
 het onderbreken van de voortgeleiding van de pijn naar de hersenen
(zenuwblokkades en de transcutane-zenuwstimulator (TENS)),
 het blokkeren van de pijnwaarneming in de hersenen (sterke pijnstillers).
Vervolgafspraken
De pijnbehandeling wordt uitgevoerd door de anesthesioloog. Hij/zij wordt hierbij
geassisteerd door de pijnverpleegkundige en nog een aantal andere
medewerkers. Het kan zijn dat de behandeling plaatsvindt in het Ikazia ziekenhuis
te Rotterdam. De controles vinden weer plaats in Het Van Weel Bethesda
ziekenhuis.
Bericht van verhindering
Het is belangrijk dat u op tijd aanwezig bent. Als u op het afgesproken tijdstip
verhinderd bent, vragen wij u dit zo snel mogelijk te melden bij de pijnpoli op
telefoonnummer 0187-607379 of het afsprakenbureau telefoonnummer 0187607699.
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Vragen
Iedere maandag heeft de pijnpoli spreekuur van 9.00-12.00 uur en van 13.0016.00 uur. Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u de pijnpoli dagelijks
bereiken van 8.30-16.30 uur op telefoonnummer 0187-607379.
E-mailadres: pijnpoli@vanweelbethesda.nl
Wilt u meer weten over pijn dan kunt u de website www.pijnplatform.nl of
www.pijn-hoop.nl raadplegen.
De pijnpoli is een samenwerking
en het IKAZIA ziekenhuis.
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Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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