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Neurologie

Hoofdpijnpolikliniek

 



Algemeen
U bent verwezen naar de Hoofdpijnpolikliniek van het Slingeland Zie-
kenhuis. De Hoofdpijnpolikliniek is bedoeld voor mensen die hoofdpijn
hebben waardoor het dagelijks leven wordt beïnvloed. Tijdens uw be-
zoek aan de Hoofdpijnpolikliniek zoeken we naar de oorzaak (of oor-
zaken) van uw hoofdpijn. Afhankelijk van de diagnose kan er in de
meeste gevallen direct een passende behandeling worden gestart.

Afspraak maken
Als u een afspraak wilt maken bij de Hoofdpijnpolikliniek heeft u een
verwijzing nodig van uw huisarts. De afspraak maakt u via het secreta-
riaat van de polikliniek Neurologie. Het secretariaat is op werkdagen
van 08.30 tot 17.00 uur bereikbaar op telefoonnummer (0314) 32 95
76.

Verhinderd
Kunt u niet op uw afspraak komen? Geef dit zo spoedig mogelijk tele-
fonisch door aan het secretariaat van de polikliniek Neurologie.

Voorbereiding
Zodra u een afspraak heeft gemaakt, krijgt u het volgende thuisge-
stuurd:

deze folder;
een vragenlijst;
een hoofdpijndagboek.

De neuroloog kan zich dan goed voorbereiden op uw bezoek. Het
hoofdpijndagboek gebruikt u dagelijks om bepaalde kenmerken om-
trent uw hoofdpijn bij te houden. Neem dit dagboek en de vragenlijst
op de dag van uw afspraak mee naar het ziekenhuis.

Wat neemt u mee
Neem het volgende mee naar uw afspraak in het ziekenhuis:

uw ponskaartje. Heeft u nog geen ponskaartje of zijn uw persoon-
lijke gegevens veranderd, dan verzoeken wij u om dit te melden bij
de Inschrijfbalie. De medewerkers van de Inschrijfbalie maken een
nieuw ponskaartje voor u. Neemt u hiervoor wel uw identiteitsbe-
wijs mee;
uw verwijsbrief van de huisarts;



uw actuele medicatieoverzicht. Dit overzicht is verkrijgbaar bij uw
eigen apotheek;
het hoofdpijndagboek dat u heeft bijgehouden;
de vragenlijst die u heeft ingevuld.

Waar meldt u zich
Meldt u zich bij de secretaresse van de polikliniek Neurologie (route 38,
begane grond).

Uw afspraak
Uw bezoek aan de Hoofdpijnpolikliniek duurt ongeveer een uur. Eerst
spreekt u de neuroloog. Zij neemt het hoofdpijndagboek en de vra-
genlijsten met u door. Indien nodig doet zij lichamelijk onderzoek. Ook
kan het zijn dat zij aanvullende onderzoeken voor u aanvraagt. Deze
onderzoeken vinden meestal op een andere dag plaats.

Op basis van de bevindingen stelt de neuroloog een diagnose en geeft
de neuroloog advies hoe uw hoofdpijn het beste behandeld kan wor-
den. De aanbevolen behandeling hangt af van het type hoofdpijn dat
u heeft. Behandelmogelijkheden zijn bijvoorbeeld aanpassing in leef-
stijl, medicatie, fysiotherapie of psychologische begeleiding.

Hoofdpijnverpleegkundige
Aansluitend aan uw gesprek met de neuroloog ziet u de hoofdpijnver-
pleegkundige. Hij/zij begeleidt u (indien nodig) in het vervolgtraject.
Als u gedurende de behandeling vragen heeft, kunt deze stellen aan
de hoofdpijnverpleegkundige. Hij/zij is op woensdag van 09.00 tot
12.00 uur telefonisch bereikbaar via telefoonnummer (0314) 32 95 76.

Vervolgafspraak
In veel gevallen wordt er direct een vervolgafspraak gepland bij de
neuroloog. Tijdens deze vervolgafspraak wordt besproken hoe het met
uw hoofdpijnklachten gaat.

Vragen
Heeft u vragen over de hoofdpijnpolikliniek? Neemt u dan contact op
met het secretariaat van de polikliniek Neurologie. Zij zijn op werkda-
gen bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer (0314) 32
95 76.



Hoe gaan wij met uw vertrouwelijke gegevens om
Zodra u zich meldt in het ziekenhuis, leggen wij persoonlijke gegevens
over u vast. Die gegevens zijn geheim. Alleen de arts die u behandelt,
de zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn en uzelf mo-
gen uw gegevens inzien. Het ziekenhuis is verplicht om de kwaliteit
van zorg te bewaken en verbeteren. Daarom kan het nodig zijn om ge-
gevens te verstrekken aan personen binnen of buiten het ziekenhuis.
Het verstrekken van gegevens is aan wettelijke regels gebonden (zie
het 'Privacyreglement Patiënten', verkrijgbaar bij Bureau Patiënten-
voorlichting).

Wanneer zorgverleners van verschillende zorginstanties samenwerken
bij uw behandeling, noemt men dit ketenzorg. Als het voor een goede
behandeling of verzorging noodzakelijk is dat de zorgverleners uit de
keten toegang hebben tot uw patiëntgegevens, dan is dit toegestaan.
Dit is echter alleen toegestaan als u van tevoren duidelijk bent geïnfor-
meerd over welke hulpverleners van welke zorginstanties deel uitma-
ken van deze keten en u hier geen bezwaar tegen heeft.

Daarnaast kunnen uw huisarts, de huisartsenpost en uw apotheker een
samenvatting van uw medische gegevens inzien bij spoedeisende zorg
buiten praktijkuren. Meer informatie kunt u lezen in de folder 'Uw
rechten en plichten als patiënt'. Deze folder kunt u raadplegen
op www.slingeland.nl (klik op: Patiënteninfo > Folders).
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