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Op de polikliniek Pijngeneeskunde behandelen we 

mensen met chronische pijn. Bijvoorbeeld rugpijn, 

hoofdpijn, nekpijn, aangezichtspijn of gordelroospijn. We 

spreken van chronische pijn als de pijn langer dan 3 

maanden aanwezig is. Onze patiënten hebben vaak veel 

problemen in het dagelijks leven; de pijn drukt lichamelijk 

en psychisch een zware stempel. Op de polikliniek 

proberen we de pijn zoveel mogelijk te verminderen, 

waardoor de kwaliteit van leven verbetert.  

 

Medewerkers Pijngeneeskunde 

Op de polikliniek Pijngeneeskunde werken 

anesthesiologen/pijnspecialisten, assistenten en 

secretaresses die zich specifiek met pijnbestrijding 

bezighouden. Wanneer nodig werken ze daarbij samen 

met andere specialisten.  

 

Eerste bezoek en intake 

Voor het eerste bezoek en de intake meldt u zich bij het 

afsprakenbureau. Neem daarbij het volgende mee: 

 

 Een geldig identiteitsbewijs 

 Uw verzekeringsgegevens 

 Eventueel de verwijsbrief van uw verwijzend arts of 

specialist 

 Eventuele andere medische correspondentie 

 Een lijst van medicijnen die u gebruikt 

 De door u ingevulde vragenlijst, die u van ons heeft 

ontvangen. 

 

Tijdens het intakegesprek brengt de 

anesthesioloog/pijnspecialist uw pijnklachten zoveel 

mogelijk in kaart. Soms kan het nodig zijn om meer 

gegevens op te vragen, bijvoorbeeld van 

röntgenonderzoeken of eerder bezoeken aan huisarts of 

specialist. Nader onderzoek door een andere specialist 

kan nodig zijn; wij verwijzen u dan door.  

 

Mogelijke behandelingen 

Wanneer de arts voldoende informatie van u heeft, 

bespreekt hij de mogelijke behandelingen met u. 

Mogelijke behandelingen zijn: 

 

 Een injectie 

 Oefentherapieën 

 Medicatie 

 

Welke behandeling uw arts voorstelt, hangt af van uw 

persoonlijke omstandigheden. Aan het einde van uw 

bezoek kunnen verdere afspraken met u worden gemaakt 

over de behandeling. 

 

Contact 

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan 

kunt u contact opnemen met de polikliniek 

Pijngeneeskunde. Dit kan van maandag tot en met 

donderdag van 8.30-16.30 uur via telefoonnummer  

088 125 00 00. 
 

Polikliniek 
Pijngeneeskunde 
Algemene informatie 

Deze informatiefolder geeft u algemene informatie over de polikliniek 
Pijngeneeskunde. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders 

kan zijn dan beschreven. 
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