Pijncentrum Gelderse Vallei,
klinische behandeling

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Binnenkort wordt u op het Pijncentrum Gelderse Vallei behandeld
voor uw pijnklachten. In deze folder leest u informatie over de
werkwijze.

Algemene informatie
U meldt uzelf aan bij de aanmeldzuil en vervolgt uw route naar bestemming
111. Voordat u plaatsneemt in de wachtruimte meldt u zich bij de
assistente. De verpleegkundige van het behandelcentrum haalt u op uit de
wachtkamer voor opname. Tijdens uw verblijf op de opname/herstelkamer
van ons behandelcentrum is het niet mogelijk dat uw begeleider bij u blijft,
tenzij dit is overlegt met de behandelend arts of dat de verpleegkundige dit
raadzaam vindt.

Voorbereiding
U kunt voor de behandeling gewoon eten en drinken. U mag uw
medicijnen gewoon innemen, ook uw pijnstillers.
Als u antistollingsmiddelen / bloedverdunners gebruikt waarvoor controle
bij de trombosedienst nodig is (Acenocoumarol/Sintrom of
Fenprocoumon/Marcoumar), bespreek dit dan met uw arts. Over het
algemeen mag u deze medicijnen door blijven gebruiken en krijgt u een
recept voor vitamine K tablet/drank mee naar huis. Neem deze
tablet/drank 36 - 48 uur voor de behandeling in. Het is belangrijk dat u op
de dag van de behandeling eerst bloed laat prikken bij het laboratorium
van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Gebruikt u antistollingsmiddelen / bloedverdunners waarvoor geen
controle nodig is bij de trombosedienst, bespreek dan met uw arts of u
met deze medicijnen moet stoppen of kunt doorgaan.
Als u zwanger bent of denkt te zijn, meldt u dit dan vóór de behandeling
aan de behandelaar.
U hoeft geen nachtkleding mee te nemen. Wij adviseren u makkelijke,
loszittende kleding te dragen.
Het is belangrijk dat u een lijst meeneemt van de medicijnen die u
gebruikt. U kunt deze lijst opvragen bij uw apotheek.
Neem een telefoonnummer van uw contactpersoon mee, die telefonisch
bereikbaar is tijdens uw verblijf in het Pijncentum.

De behandeling
U verblijft enige tijd op de herstelkamer. Na de behandeling kijkt de
verpleegkundige met u, na verloop van tijd, of u voldoende kracht/gevoel
heeft om naar huis te gaan. Soms kan het zijn dat u wat langer moet blijven.

Na de behandeling
De eerste 12 uur na de behandeling kunt u niet deelnemen aan het
verkeer, omdat uw lichaam nog onder invloed is van de verdoving.
Doet er zich thuis een probleem voor waarvan u denkt dat deze te
maken heeft met de behandeling die u heeft ondergaan, dan kunt u:
op werkdagen tussen 08.30-16.30 uur contact opnemen met de
polikliniek assistent van het Pijncentrum, (0318) 43 43 45
buiten kantoortijden, binnen 24 uur na behandeling, contact
opnemen met de spoedeisende hulp, (0318) 43 58 05
na 24 uur, buiten kantoortijden, contact opnemen met de
Huisartsenpost, (0318) 20 08 00
Pas na 2 tot 3 weken kan er pijnvermindering optreden. In een aantal
gevallen is een herhaling of een aanvullende behandeling noodzakelijk.

Organisatie
Op het Pijncentrum Gelderse Vallei werken anesthesiologen*,
pijnconsulenten, verpleegkundigen en assistenten. De patiënten die de
polikliniek bezoeken worden door verschillende artsen doorverwezen. Dit
kunnen onder andere de huisarts, neuroloog, orthopeed of internist zijn.
Iedere anesthesioloog (pijnbestrijder) heeft een vaste dag op de polikliniek
pijnbestrijding.
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*Er werken ook anesthesiologen in opleiding in Ziekenhuis Gelderse Vallei die
onder supervisie van één van de anesthesiologen, het intakegesprek, het
onderzoek en de behandeling uitvoeren.

Vragen
Heeft u vragen over de behandeling, neem dan gerust contact op. Wilt u,
indien mogelijk, bellen op de dag dat uw behandelend arts aanwezig is? Bel
bij voorkeur ‘s morgens tussen 08.30 -11.00 uur (0318) 43 43 45.
Om een afspraak te maken voor een polikliniekbezoek of om een afspraak te
annuleren, belt u tijdens kantooruren naar (0318) 43 43 45.
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