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Pijnbestrijding op de
Dagbehandeling 
Chirurgie
Tijdens het gesprek met uw pijnbestrijder is besloten dat u voor een behandeling 
opgenomen wordt in Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Deze opname duurt ongeveer één 
dagdeel en vindt plaats op de afdeling Dagbehandeling Chirurgie.

Wanneer vindt de opname plaats?

Uw opname vindt altijd in de ochtend plaats. Het tijdstip van opname is afhankelijk van 
uw behandeling. De Polikliniek Pijnbestrijding geeft de datum en het tijdstip aan u door 
dat u op de afdeling Dagverpleging wordt verwacht. Ook geeft de Polikliniek 
Pijnbestrijding aan u door of u nuchter moet zijn voor uw opname.

Voorbereiding
Na de pijnbestrijding mag u zelf niet autorijden. Regel van tevoren vervoer naar huis.

Wat neemt u mee?
De dag dat u voor de pijnbestrijding wordt opgenomen op de afdeling Dagbehandeling 
neemt u het volgende mee:
• eventueel een lijstje met bijzonderheden en/of vragen zodat u hieraan denkt tijdens 

de voor u misschien spannende opname;
• het telefoonnummer van uw contactpersoon;
• een eventuele (verwijs)brief van een andere specialist;

Het is verstandig om waardevolle eigendommen thuis te laten!

Afdeling Dagbehandeling Chirurgie
Op de afgesproken dag en tijdstip meldt u zich bij de afdeling Dagbehandeling Chirurgie, 
2e etage route 175. U meldt zich bij de gastvrouw die op de afdeling aanwezig is. 
Een verpleegkundige ontvangt u en geeft een korte uitleg over de dagindeling. Uw 
partner of contactpersoon mag hierbij aanwezig zijn. Daarna gaat u met de 
verpleegkundige mee en neemt u afscheid van uw partner/contactpersoon.

De verpleegkundige neemt u mee naar de afdeling. De afdeling is één grote ruimte met 6 
bedden en 6 stoelen. Op de afdeling zelf is een (invaliden)toilet aanwezig.
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De operatieafdeling is vlakbij de afdeling Dagbehandeling Chirurgie. Hier is ook de 
behandelkamer van de pijnbestrijders. Als u niet nuchter hoeft te zijn, krijgt u een kopje 
koffie of thee aangeboden. Omdat vaak meerdere patiënten tegelijkertijd worden 
opgenomen, kunnen wij niet precies voorspellen op welk tijdstip u geholpen wordt.

Tijdens de behandeling mag u geen sieraden of piercings dragen. - Wilt u een T-shirt en 
een joggingbroek of broek zonder knopen, rits en riem dragen? - Indien u voor een 
lumbale sympathicusblokkade komt krijgt u van het ziekenhuis een blauw OK-jasje en 
een OK muts aan, u mag uw eigen ondergoed aanhouden.

De behandeling
Met het bed wordt u naar de behandelruimte gebracht. Daar neemt het 
pijnbestrijdingsteam de zorg voor u van de afdelingsverpleegkundige over. Door een 
röntgendoorlichting wordt de plaats bepaald waar behandeld moet worden. Bent u 
zwanger of denkt u zwanger te zijn? Geef dit dan aan de verpleegkundige door. Dit in 
verband met de röntgenstralen.
In de brochure waarin specifiek uw behandeling staat beschreven, vindt u uitgebreide 
informatie over de behandeling. Deze brochure heeft u al ontvangen of kunt u krijgen op 
de pijnpolikliniek. Na de behandeling wordt u door de afdelingsverpleegkundige 
opgehaald. Op de afdeling krijgt u de zorg die bij uw behandeling hoort.

Het ontslag
Het tijdstip van ontslag is afhankelijk van uw behandeling, het tijdstip waarop u 
behandeld bent en uw conditie na de behandeling. De pijnbestrijder geeft goedkeuring 
voor uw ontslag. De pijnbestrijder geeft na de behandeling aan op welke termijn hij u wil 
spreken, telefonisch of een controle afspraak op de pijnpolikliniek om de behandeling te 
evalueren en eventueel een vervolgbehandeling af te spreken. U ontvangt deze afspraak 
via de polikliniek Pijnbestrijding.

Als u op de pijnpolikliniek moet terugkomen, krijgt u van de arts:
• eventueel een recept voor medicatie;
• soms een aanvraag voor fysiotherapie.
Uw huisarts krijgt via het digitale patiënten dossier (EPD) bericht van uw behandeling.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze folder vragen? Stel deze dan gerust aan de 
verpleegkundige op de afdeling Dagbehandeling Chirurgie: 055 – 581 87 01

U krijgt bericht van de secretaresse van de Polikliniek Pijnbestrijding over wanneer uw 
opname is gepland. Heeft u daar vragen over? Neem dan contact op met Polikliniek 
Pijnbestrijding: 055-5811800.
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Polikliniek Pijnbestrijding is bereikbaar:
• Gelre Apeldoorn
• maandag t/m vrijdag 10.00 - 12.00 en 14.00 - 16.00 uur
• Tel: 055 - 581 18 00


