Anesthesie / Pijnbestrijding

Pijnbestrijding
Dagbehandeling
Inleiding
Anesthesiologische dagbehandeling
U heeft met uw anesthesioloog afgesproken dat behandeling plaatsvindt op de
dagverpleging onder plaatselijke verdoving. Deze folder kan u helpen bij uw
voorbereiding op de behandeling
Duur van de behandeling
De opname en behandeling duurt ongeveer 2 uur.
Voorbereiding
 Voor de ingreep kunt u een lichte maaltijd gebruiken (geen warm eten).
 Het is aan te raden ruimzittende gemakkelijke kleding te dragen als u naar het
ziekenhuis komt.
 Het is wenselijk een begeleider mee te brengen, omdat het niet verstandig is na
de behandeling zelf een auto te besturen.
 Waardevolle spullen zoals sieraden kunt u beter thuis laten om zoekraken te
voorkomen.
 Het is verstandig als uw begeleider een rolstoel meeneemt om u op te halen. Denk
hierbij aan een muntstuk van € 2 dat u nodig hebt als borg.
Meenemen naar het ziekenhuis
Wilt u uw ziekenhuispasje, een geldig legitimatiebewijs en uw afsprakenkaartje
meenemen naar het ziekenhuis?

Dagverpleging
U meldt zich op de afdeling dagverpleging (zie achterzijde)


Locatie Venlo
Volg routenummer 39. Neem de C-lift naar de 6e verdieping. U meldt zich op
het afgesproken tijdstip bij de secretaresse op de afdeling dagverpleging.
Hierna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Wanneer u aan de beurt bent,
brengt een verpleegkundige u naar een kamer. Hier neemt u plaats op een
bed. De verpleegkundige vertelt u welke kleding
u eventueel uit moet
doen.
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Locatie Venray
Volg routenummer 84. In de centrale hal neemt u de lift naar de 3e
verdieping. U meldt zich op het afgesproken tijdstip bij de secretaresse op
de afdeling dagverpleging. De medewerker zorgservice brengt u naar uw
kamer. De verpleegkundige neemt met u de opname door.

Vóór de behandeling vermelden
Het is belangrijk vóór de behandeling te vermelden:
 als u overgevoelig bent voor jodium, jodiumhoudende contrastvloeistof of pleisters;
 als u diabetes heeft;
 als u (mogelijk) zwanger bent.

Bloedverdunnende medicijnen
Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt, dan kan het zijn dat u deze voor de
behandeling tijdelijk moet stoppen. De anesthesioloog heeft met u afgesproken:







NSAID
Ascal
Plavix
Acenocoumarol
Marcoumar
Acetylsalicylzuur



.......... dagen voor de behandeling stoppen met de aangekruiste medicijnen.



doorgaan met de aangekruiste medicijnen

Na de behandeling kunt u weer doorgaan met de medicijnen, tenzij uw behandelend
arts anders voorschrijft. Als u onder behandeling bent van de trombosedienst meldt
deze dan dat de behandeling plaatsvindt. Zij stemt dan het beleid met u verder af.
Behandeling
De behandeling bestaat uit het (tijdelijk) blokkeren van een of meerdere zenuwen.
Indien nodig wordt eerst de huid verdoofd op de plaats waar geprikt wordt. Tijdens de
behandeling blijft u volledig bij bewustzijn. De anesthesioloog verricht de
behandeling.
Vervolgafspraak
De verpleegkundige van de poli pijnbestrijding regelt de vervolgafspraak. Dit kan een
telefonische afspraak zijn of een afspraak op de poli.
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Complicaties
 Na de behandeling kan pijn ontstaan. U kunt hiervoor uw eigen pijnmedicijnen
innemen of paracetamol 500 mg.
 Na de behandeling kan een nabloeding ontstaan. In dat geval moet u uw
anesthesioloog waarschuwen.
 Tijdelijk kan er krachtsvermindering optreden. Dit kan enkele uren duren. Dit is
een gevolg van de gebruikte verdoving.
Bereikbaarheid verpleegkundige pijnbestrijding
De poli anesthesiologie/pijnbestrijding is bereikbaar:
 (077) 320 54 22

U wordt verwacht
..........…………….…...dag..........…………...................
om......................….....................uur


Locatie Venlo
Afdeling Dagverpleging/Short Stay
Routenummer 39, laag 6



Locatie Venray
Afdeling Dagverpleging
routenummer 84 / afdeling 3

Vragen
Heeft u vragen over de behandeling, bemerkt u ongewone verschijnselen, heeft u
hevige pijnklachten of wilt u uw controle datum wijzigen, neem dan gerust contact op
met het secretariaat van de poli pijnbestrijding (voor beide locaties).
Polikliniek pijnbestrijding
Locatie Venlo
routenummer 18
 (077) 320 54 22
Afdeling Dagverpleging
Locatie Venlo
 (077) 320 64 11
Routenummer 39

Locatie Venray
 (0478) 52 23 50
routenummer 84 / afdeling 3
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