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Wat is een ‘pijnkliniek’?
Ongetwijfeld kent u iemand uit uw buurt die geregeld klaagt over pijn. Heel vervelend voor
die persoon maar jammer genoeg een gekend fenomeen voor velen. Om dit probleem
medisch aan te pakken, werd begin 2004 een “multidisciplinaire pijnkliniek” opgericht in
het Jan Yperman Ziekenhuis. Omdat pijn vele oorzaken kan hebben en vaak een complex
gegeven is, wordt de pijn vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Zo nodig wordt een
specialist uit een andere discipline ingeschakeld.

Welke pijnklachten worden behandeld?











Acute pijn of plots opgekomen pijn Vb Zona
Pijn in benen of armen door een hernia
Pijn aan de lage rug, al dan niet met uitstraling naar de benen (lumbo-ischialgie)
Nekpijn, al dan niet met uitstraling naar de armen (cerviobrachialgie)
Pijn na de zona (postherpetische neuralgie)
Pijn veroorzaakt door een gezwel Vb oncologische pijnbestrijding
Aangezichtspijn
Borstpijn (thoracalgie), al dan niet met uitstraling tussen de ribben
Südeck dystrofie (CRPS type 1)
Chronische pijn (= pijn die langer dan zes maanden duurt)

Het pijnteam
Het pijnteam bestaat uit 5 artsen en 4 pijnverpleegkundigen. De arts is een geneesheerspecialist in de anesthesie-reanimatie. Naast de vijf jaar specialisatie heeft hij zich
gedurende een extra jaar (meestal in het buitenland) bekwaamd in de behandeling van
“allerlei soorten pijnen”.
De vijf artsen in alfabetische volgorde zijn: Dr. B. Declercq, Dr. J. Dossche, Dr. G. Liers,
Dr. N. De Naeyer en Dr. A. Verhamme.

Benadering
Tijdens het eerste consult wordt er in uitvoerig overleg met de patiënt besloten of de
therapie zal bestaan uit:
 alleen medicatie,
 eventueel een infiltratie (of punctie),
 een combinatie van beide.
Hiervoor wordt ruimschoots de tijd genomen zodat de patiënt een correct beeld van zijn
klachten kan geven. Indien er wordt besloten over te gaan tot een infiltratie, dan krijgt de
patiënt hierover een infobrochure zodat hij/ zij op de hoogte is van wat zal komen en wat
er van hem/ haar verwacht wordt.
Vanzelfsprekend wordt na elk bezoek uw huisarts hierover schriftelijk ingelicht.
Heeft u nog vragen? Wenst u bijkomende uitleg? Heeft u graag uitgebreidere informatie?
Het pijnteam zal u graag te woord staan
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