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Beter voor elkaar

Let op: In deze folder staat informatie die belangrijk is voor u. Heeft u moeite met 
de Nederlandse taal? Lees deze folder dan samen met iemand die de informatie 
voor u vertaalt of uitlegt. 

Please note: This leaflet contains information that is important for you. If you have 
trouble understanding the Dutch language, you should read this leaflet together 
with someone who can explain the information or translate it for you. 

Dikkat: Bu broşür sizin için önemli bilgiler içerir. Hollandaca okumakta zorlanıyor 
musunuz? O zaman broşürü bilgileri sizin için çeviren ya da açıklayan biriyle 
okuyun. 

Uwaga: Ta ulotka zawiera ważne dla Ciebie informacje. Masz trudności ze 
zrozumieniem języka holenderskiego? Przeczytaj tę ulotkę razem z kimś, kto 
przetłumaczy jej treść lub będzie w stanie wyjaśnić zawarte w niej informacje. 

نتبھ: ھناك معلومات مھمة بالنســبة لك في ھذا المنشــور. ھل تواجھ صعوبة في اللغة الھولندیة؟ اقرأ إذن  ا
ھذا المنشور مع شخص آخر یترجم أو یشرح لك المعلومات. 
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Uw eerste bezoek
Als u via de huisarts of een andere behandelend specialist naar de 
pijnpolikliniek wordt doorverwezen, zal een afspraak gemaakt worden bij 
het pijnspecialistenteam. Deze bestaat uit pijnspecialisten en 
een verpleegkundig specialist pijn.
Vaak heeft u een vaste pijnspecialist/verpleegkundig specialist, maar om 
alles door te laten gaan kan het ook wel eens zijn dat u door een andere 
pijnspecialist wordt geholpen.

Belangrijk bij het eerste consult is dat er een verwijsbrief is van uw 
behandelend specialist of de huisarts en dat u de online vragenlijst heeft 
ingevuld.  Zonder deze verwijsbrief en het invullen van de vragenlijst en 
kan het zijn dat de behandeling op dat moment niet gedaan kan worden.

Bij uw eerste bezoek zal de specialist met u praten over uw klachten en een 
lichamelijk onderzoek verrichten. Hierna worden de uitkomsten met u 
besproken en wordt een behandeling voorgesteld. Soms kan er eerst 
nog extra  onderzoek nodig zijn of wordt er informatie van vorige 
behandelingen opgevraagd.

Locaties
De pijnpolikliniek heeft twee locaties. Zowel in het Ikazia ziekenhuis 
(Rotterdam) als op de buitenpoli van Slikkerveer (Ridderkerk). Er wordt 
duidelijk aangegeven waar uw eerste bezoek zal plaatsvinden.
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De route
Als er besloten wordt tot een injectie/zenuwblokkade zal deze in de meeste 
gevallen gaan plaatsvinden op de operatieafdeling van het Ikazia 
ziekenhuis..
De behandeling vindt dan dus niet plaats op de pijnpolikliniek.
Dit heeft te maken met de kwaliteitseisen voor veiligheid en met de 
beschikbaarheid van bepaalde rontgenapparatuur.
Er zijn ook injecties/zenuwblokkades die wel op de 
pijnpolikliniek kunnen plaatsvinden. Het zal u worden verteld tijdens uw 
bezoek aan de specialist.

De centrale opname planning zal voor u een afspraak maken voor de 
behandeling.
Ter bevestiging zult u hierover een brief ontvangen met daarin de datum en 
tijd waarop u in het ziekenhuis verwacht wordt.

Als u toch niet kunt komen op afgesproken datum, neem dan uiterlijk 24 
uur van tevoren contact op met polikliniek Pijnbestrijding: T 010 297 54 
30

U meldt zich de dag van de behandeling bij de aanmeldzuil. Deze verwijst u 
dan naar de wachtkamer van de Receptie. Na uw aanmelding gaat u naar 
de afdeling waar u voor de behandeling zult worden opgenomen. De 
verpleegkundige zal u wegwijs maken op de afdeling.
Voor de behandeling wordt u op een bed naar de operatieafdeling gebracht.
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Het is belangrijk dat u aangeeft of u allergieën heeft en dat u eventueel 
bloedverdunners gebruikt.

Voor sommige injecties/zenuwblokkades moet u vooraf met de 
bloedverdunners stoppen. Dit wordt vooraf duidelijk met u afgesproken.
Na de behandeling blijft u nog enige tijd op de verkoeverkamer om bij te 
komen. Hierna gaat u terug naar de verpleegafdeling.
Afhankelijk van de behandeling die u heeft ondergaan, zult u nog enige tijd 
op de afdeling moeten blijven of mag u direct naar huis.

U mag niet alleen naar huis, er moet een begeleidende persoon bij u zijn.

Andere belangrijke zaken
De pijnpolikliniek is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar
van 8.15 - 16.30 uur op telefoonnummer:
T 010 297 54 30
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