Neurologie

Hoofdpijnklachten
Algemene informatie
Inleiding
U bent door uw huisarts verwezen naar de polikliniek neurologie in verband met
hoofdpijnklachten. Uw behandelend arts heeft al uitleg gegeven. In deze folder kunt u
nog eens nalezen wat hoofdpijnklachten zijn en wat het doel en de werkwijze is op
de polikliniek Neurologie.
Hoofdpijnklachten
Hoofdpijnklachten komen vaak voor en treffen bijna iedereen, op zijn minst af en toe.
Soms kunnen hoofdpijnklachten echt een probleem zijn. Voor velen is dit reden om
een afspraak te maken bij de huisarts of neuroloog.
Vormen van hoofdpijn
De meest voorkomende vormen van hoofdpijn zijn
- migraine (ook bij kinderen en bejaarden)
- spanningshoofdpijn ook wel “normale” of “gewone” hoofdpijn genoemd
- clusterhoofdpijn die veel zeldzamer is, maar zeer heftig en vaak terugkeert
- medicatie-overgebruikshoofdpijn, die ook bij kinderen voorkomt en gevolg is van
te vaak gebruik van pijnstillers zoals paracetamol.
Deze vormen van hoofdpijn staan centraal op de polikliniek "hoofdpijnklachten".
Ziekenhuispas
Wilt u uw ziekenhuispas meenemen naar het ziekenhuis? Heeft u nog geen
ziekenhuispas, laat dit dan vóór uw bezoek aan de polikliniek maken aan de balie bij
de ingang van het ziekenhuis.
Meenemen naar uw afspraak
Neem een eventueel gemaakt hoofdpijndagboek mee naar de polikliniek. Ook een
lijst met alle medicijnen die u gebruikt, wanneer en welke hoeveelheid.
Afspraak op de polikliniek Neurologie
U heeft een afspraak gekregen van de polikliniek Neurologie. Op het afgesproken
tijdstip en de afgesproken locatie meldt u zich op de polikliniek Neurologie.
Locatie Venlo: routenummer 53
Locatie Venray: routenummer 22
De spreekuurassistente heeft de verwijsbrief al van uw huisarts ontvangen. Zij vraagt
u naar de ziekenhuispas, een eventueel hoofdpijndagboek en een medicijnenlijst.
1

Spreekuur neuroloog
Meestal komt u bij de neuroloog op het spreekuur. Aan de hand van het gesprek
(anamnese) en een neurologisch onderzoek stelt hij de diagnose.
Co-assistenten
Omdat VieCuri een opleidingsziekenhuis is werken hier ook co-asistenten. Coassistenten zijn studenten in opleiding tot basisarts die op onze polikliniek een stage
neurologie lopen. Als een co-assistent aanwezig is zal de spreekuurassistente bij uw
komst vragen of u bezwaar heeft dat een co-assistent met u spreekt en vervolgens
het lichamelijk onderzoek uitvoert. Hierna voert hij altijd overleg met de neuroloog.
Omdat hiervoor extra tijd gereserveerd wordt duurt het consult langer (ongeveer 15
minuten).
Vervolgonderzoeken
Soms vraagt de neuroloog vervolgonderzoek aan zoals:
 Bloedonderzoek
 Hersenscan (CT scan / MRI scan).
De neuroloog legt u uit wat deze onderzoeken inhouden.
De spreekuurassistente helpt u verder met de aangevraagde onderzoeken.
Over het algemeen is dit echter niet nodig.
Uitslagen
De uitslagen van de diverse onderzoeken bespreekt de neuroloog met u. Daarna
stelt hij een behandelplan op. De neuroloog zal het behandelplan en de eventuele
controleafspraak met u bespreken. Als een controlebezoek niet meer nodig is
verwijst hij u terug naar de huisarts. Deze krijgt de resultaten van uw bezoek aan de
polikliniek Neurologie rechtstreeks per brief toegestuurd.
Controlebezoek
De spreekuurassistente maakt met u een afspraak voor eventuele controlebezoeken.
Behandelplan
Onderdelen van het behandelplan kunnen zijn:
- Medicijnen, of juist het stoppen van medicijnen (pijnstillers, triptanen)
- een verwijzing naar de fysio- of oefentherapeut.
De neuroloog zorgt voor het recept of de verwijsbrief.
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op de site van de Nederlandse Vereniging van
Hoofdpijnpatiënten:
www.hoofdpijnpatienten.nl
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Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u ze stellen tijdens het
eerstvolgende bezoek of contact opnemen met:
Poli Neurologie
Locatie Venlo

routenummer 53

 (077) 320 68 29

Locatie Venray

routenummer 22

 (0478) 52 25 88

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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