polikliniek pijnbestrijding

ALGEMENE INFORMATIE

VÓÓR UW AFSPRAAK OP DE PIJNPOLIKLINIEK
VUL VOORAF UW ONLINE VRAGENLIJST IN
Binnenkort heeft u een afspraak op de pijnpoli. We willen dan zo goed mogelijk uw situatie bespreken en een behandeling voorstellen. Om die reden
vragen we u om vooraf een vragenlijst in te vullen. De pijnspecialist heeft dan
gelijk de juiste informatie. Daarmee kan hij/zij sneller en beter een diagnose
stellen en een behandelvoorstel doen.
De vragenlijst staat voor u klaar op MijnZR, het patiëntenportaal van Ziekenhuis Rivierenland. U kunt thuis inloggen op MijnZR via www.mijnzr.nl. Hiervoor
heeft u een DigiD met sms-functie nodig. Heeft u geen DigiD? Vraag ‘m aan op
www.digid.nl.
Heeft u thuis geen mogelijkheid om de vragenlijst online in te vullen? Kom dan
ruim tevoren naar uw afspraak op de pijnpoli. U krijgt van ons een tijdelijke
inlogcode. U kunt dan inloggen op een computer in de centrale hal. Op die
computer kunt u de vragenlijst invullen. Vrijwilligers kunnen u daarbij helpen.
uw medisch dossier inzien
uitslagen
onderzoeken bekijkenkunt u de vragenlijst opnieuw
Vier maanden na
uwvan
behandeling
invullen.
Dan is te zien wat het effect is van de behandeling.

uw afspraken in het ziekenhuis
bekijken of verzetten

online vragenlijsten invullen

veilig vertrouwelijk inloggen

een digitaal consult met uw arts starten
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U heeft een afspraak op de polikliniek Pijnbestrijding voor een intakegesprek.
In deze folder leest u hoe een intakegesprek gaat en wat u moet meenemen
naar de polikliniek Pijnbestrijding. Lees deze folder goed door.
LET OP: VRAGENLIJSTEN VOORAF INVULLEN
De vragenlijst staat voor u klaar op MijnZR, het patiëntenportaal van Ziekenhuis Rivierenland. U kunt thuis inloggen en deze voor u bezoek aan het ziekenhuis invullen. Zie informatie hiernaast.
Het eerste polibezoek vindt over het algemeen telefonisch of via beeldbellen
plaats. Een enkele keer worden patienten op de poli uitgenodigd voor een
gesprek.
WAT NEEMT U MEE BIJ UW BEZOEK AAN DE
POLIKLINIEK PIJNBESTRIJDING?
•Uw zorgpas. Dit is het bewijs van inschrijving bij een zorgverzekering.
•Een officieel legitimatiebewijs (een Nederlands paspoort, een identiteitskaart, een rijbewijs of een vreemdelingendocument). Ook kinderen moeten
een legitimatiebewijs meenemen.
•Gebruikt u medicijnen? Neem dan een lijst mee van de medicijnen die u op
dit moment gebruikt. Deze lijst kunt u eventueel opvragen bij uw apotheek
of huisarts.
•Een lijstje met uw klachten en/of vragen voor de arts.
•Als uw gegevens zijn veranderd, bijvoorbeeld door een verhuizing, kunt u
deze zelf bij de aanmeldzuil in de centrale hal veranderen. U kunt dit natuurlijk ook bij de inschrijfbalie laten doen.
LAAT U EERST INSCHRIJVEN IN DE CENTRALE HAL
We adviseren u om vijftien minuten voor uw afspraak in het ziekenhuis
aanwezig te zijn. Komt u voor de eerste keer? U moet zich dan laten inschrijven bij de balie in de centrale hal van het ziekenhuis.
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HET POLIBEZOEK IN HET KORT
Naar de polikliniek Pijnbestrijding, volg route 17, eerste etage
Bij de polikliniek Pijnbestrijding meldt u zich bij de balie. De doktersassistent
vraagt naar uw gegevens, medicatieoverzicht. Ook zal hij of zij checken of u
alle vragenlijsten heeft ingevuld via Mijn-ZR.
DE WACHTKAMER
Nadat u zich heeft aangemeld, gaat u in de wachtruimte zitten. Als u aan de
beurt bent, wordt u opgehaald door een medewerker van de polikliniek. Soms
kan het gebeuren dat iemand later dan u binnenkomt, maar toch eerder wordt
geholpen. Daar is altijd een reden voor. Natuurlijk proberen we u op de
afgesproken tijd te helpen. Maar omdat we alle patiënten voldoende
aandacht willen geven, lopen de gesprekken wel eens uit. We vragen hiervoor
uw begrip.
WACHTKAMER-INFORMATIESYSTEEM
In de wachtkamer hangt een beeldscherm waarop de wachttijd staat voor de
arts met wie u een afspraak heeft.
WAT WILLEN WE VAN U WETEN VOOR DE START VAN EEN BEHANDELING?
•Gebruikt u bloedverdunners (antistollingsmedicatie)? Geef dit altijd aan ons
door. Uw medisch specialist kan aangeven of u tijdelijk moet stoppen met
uw bloedverdunners voor de behandeling.
•Bent u zwanger? Overleg met uw behandelaar of de behandeling kan doorgaan.
•Bent u overgevoelig of allergisch voor bepaalde medicijnen of voor latex?
Geef dit voor de behandeling aan ons door.
•Bent u overgevoelig voor jodium, pleisters, contrastvloeistof of verdoving?
Geef dit voor de behandeling aan ons door.
•Heeft u een pacemaker/ICD? In overleg met u worden dan extra voorzorgsmaatregelen getroffen.
IN DE SPREEKKAMER
Tijdens het intakegesprek stelt de arts u vragen over uw pijnklachten. Ook zal
hij of zij u lichamelijk onderzoeken. Daarna bespreekt u samen welke behandelingen voor u mogelijk zijn. Als er besloten wordt dat u een pijnbehandeling
krijgt, kunt u bij de assistente een vervolgafspraak maken.
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OPMERKINGEN OF KLACHTEN?
Wij doen er alles aan uw bezoek aan ons ziekenhuis zo goed mogelijk te laten
verlopen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij raden u aan
uw opmerkingen of klachten direct te bespreken met de betrokkene(n) of de
leidinggevende van onze afdeling.
VRAGEN
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan gerust. Uw
behandelend pijnspecialist geeft u graag meer informatie.
POLIKLINIEK PIJNBESTRIJDING
0344-674064
poli.pijnbestrijding@zrt.nl.
SECRETARIAAT PIJNBESTRIJDING
0344-674463
secretariaat.ane@zrt.nl.
Deze informatie is een aanvulling op de gesprekken die u heeft met uw
specialist of behandelaar. De informatie is algemeen. Het is mogelijk dat er
voor uw situatie andere adviezen of procedures gelden.
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Heeft u nog vragen dan kunt u
altijd contact opnemen met ons:
0344-674911
info@zrt.nl
www.ziekenhuisrivierenland.nl

