Anesthesie / Pijnbestrijding

Multidisciplinair Overleg
Informatie over uw afspraken
Inleiding
U bent door de anesthesioloog aangemeld voor het multidisciplinair overleg (MDO).
Dit houdt in dat u meerdere afspraken krijgt, verspreid over een aantal weken.
In deze folder vindt u uitleg over wat deze afspraken inhouden. Al deze afspraken
vinden plaats op de locatie Venlo.
Intakegesprek
U heeft een afspraak met de pijnverpleegkundige. Zij stelt tijdens dit gesprek veel
vragen.
Als voorbereiding op dit gesprek vragen wij u het volgende mee te nemen:
 Een lijst van specialisten waar u onder behandeling bent of bent geweest; indien
mogelijk met naam of naam van de instelling.
 Indien nodig een leesbril.
Na dit gesprek ontvangt u een aantal vragenlijsten die u thuis moet invullen en
terugsturen naar de polikliniek pijnbestrijding. Deze vragenlijsten zijn ter
voorbereiding op uw gesprek met de psycholoog.
Het intakegesprek duurt ongeveer een uur.
Afspraak met de medisch psycholoog
U ontvangt van de polikliniek medische psychologie een afspraak vrij kort voordat het
multidisciplinair overleg plaatsvindt. Tijdens deze afspraak wordt dieper ingegaan op
de pijn die u ervaart en de eventuele gevolgen hiervan voor u en uw omgeving.
Afspraak met de fysiotherapeut
U heeft een afspraak met de fysiotherapeut van VieCuri. Tijdens deze afspraak wordt
bekeken welke invloed de pijn heeft op uw fysieke handelingen.

Multidisciplinair overleg
Tijdens dit overleg zijn aanwezig: anesthesioloog, pijnverpleegkundige, psycholoog,
fysiotherapeut, neuroloog en revalidatiearts. Voor dit overleg wordt ook uw huisarts
en degene uitgenodigd die u heeft verwezen naar de pijnpoli. Dit overleg vindt
zonder u plaats.
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Uitslag multidisciplinair overleg
Direct na het Multidisciplinair overleg bespreken de anesthesioloog en de psycholoog
de uitslag van het MDO met u.
Bent u niet naar de afspraak bij de psycholoog/fysiotherapeut gegaan dan gaat het
Multidisciplinair overleg niet door.
Als dit voor u van toepassing is zal de pijnverpleegkundige u extra informatie of uitleg
geven in aanvulling op de anesthesioloog.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:
Polikliniek pijnbestrijding
Locatie Venlo
routenummer 18
 (077) 320 54 22

VieCuri Medisch Centrum
Locatie Venlo
Tegelseweg 210
5912 BL Venlo
(077) 320 55 55
Locatie Venray
Merseloseweg 130
5801 CE Venray
 (0478) 52 22 22
Meer informatie www.viecuri.nl
Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl
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