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Chronische pijn (= pijn die sinds meerdere maanden aanwezig is) is een complex
fenomeen, waarbij niet altijd een duidelijke oorzaak aanwezig is of een letsel dat kan
behandeld worden. Daarom is het soms nodig de pijn niet alleen medisch aan te pakken,
maar ook inzicht te krijgen in het pijnprobleem en de beïnvloedende factoren. Ook dienen
we dan aandacht te besteden aan het leren omgaan met de pijn. Om dit alles te bereiken,
werken we multidisciplinair met als uiteindelijke doel het pijnniveau te verminderen en de
levenskwaliteit te verbeteren.

Het team
In het multidisciplinair pijncentrum werken medici (artsen) en paramedici uit
verschillende vakgebieden.
In dit kader kunnen volgende artsen geraadpleegd worden: een pijnarts (=algoloog), een
fysiotherapeut, een neuroloog, een psychiater en een internist. De pijnarts is een
anesthesist die zich gesubspecialiseerd heeft in de aanpak van pijn en is ook de
coördinator van het MPC.
Het paramedisch team bestaat uit pijnverpleegkundige(n), psychologe(n), een sociaal
assistente, een kinesist, een ergotherapeut en secretariaatsmedewerkers.

MEDICI

PARAMEDICI

Pijnspecialisten / Anesthesisten:
Dr. B. Declercq • Dr. J. Dossche • Dr. G. Liers
Dr. N. De Naeyer • Dr. A. Verhamme

Pijnverpleegkundigen:
Declercq Murielle: 057 35 61 26
Leroy Marjan: 057 35 61 27

Fysiotherapeut:
Dr. Lefevere Filip

Psychologen:
David Nancy: 057 35 67 25
Hostyn Ilse: 057 35 67 26

Neuroloog:
Dr. De Ridder Katrien

Sociaal assistente:
Michiels Sanne: 057 35 66 65

Internist:
Dr. Terryn Wim

Ergotherapeute:
De Koster Lieselot: 057 35 74 88

Psychiater:
Dr. Engelhard

Kinesitherapeut:
Dhulst Filip: 057 35 73 80

Neurochirurg:
Dr. Vanhauwaert Dimitri
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De werking
Elke arts van het MPC-team kan een patiënt verwijzen naar één of meerdere artsen en/of
paramedici van het team. De patiënt zal via het secretariaat eerst een afspraak krijgen bij
de pijnverpleegkundige. Tijdens dit eerste gesprek legt zij de werking van het team uit en
krijgt u ook ruim de gelegenheid om vragen te stellen. Het gesprek duurt ongeveer 60
minuten. U krijgt ook vragenlijsten mee naar huis . Het is van belang deze zo nauwkeurig
mogelijk in te vullen. Misschien kan u niet alle vragen beantwoorden, maar hoe meer
antwoorden u kan geven, hoe beter we uw probleem op voorhand al kunnen inschatten. U
krijgt vragen over uw pijnklacht, levensomstandigheden en algemene gezondheid. Inzicht
in uw levensomstandigheden is van groot belang. Zo kunnen bijvoorbeeld spanningen
thuis of op het werk een sterke invloed uitoefenen op de pijnbeleving.
De pijnverpleegkundige maakt de nodige afspraken bij de andere teamleden. Aan de hand
van de informatie die verkregen wordt van de verschillende disciplines is er een
teamoverleg. Tijdens het overleg – waar uw huisarts wordt op uitgenodigd - wordt er
besproken welke behandeling(en) het best past bij uw situatie. Na dit overleg komt u op
consultatie bij uw pijnarts om de voorgestelde behandelingen te bespreken. Het is in geen
geval de taak van het pijncentrum om de zorg over te nemen van uw huisarts of specialist.
Deze arts blijft de spilfiguur in uw behandeling. De taak van het pijncentrum beperkt zich
tot het verlenen van advies en om indien nodig gedurende korte tijd pijnbehandeling uit te
voeren.
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