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PIJNPOLI
Als u ergens pijn heeft, dan is dat vervelend, maar pijn 
heeft een belangrijke functie. Het is een teken dat er 
ergens in uw lichaam iets niet in orde is. Daarom is het 

goed om er naar te laten kijken. 
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INTRODUCTIE
Als u ergens pijn heeft, dan is dat vervelend, maar pijn heeft een 
belangrijke functie. Het is een teken dat er ergens in uw lichaam iets niet 
in orde is. Daarom is het goed om er naar te laten kijken. 

We hebben 2 soorten pijnspreekuren in het Alexander Monro Ziekenhuis: 
een multidisciplinair pijnspreekuur en ”losse” pijnconsulten. We leggen 
hieronder uit wanneer u aanmerking komt voor één van beide poli’s. 

UITLEG OVER PIJN 
Er bestaan verschillende soorten pijn: acute pijn, chronische pijn en 
zenuwpijn (ook wel neuropatische pijn genoemd). 

U kunt op het pijnspreekuur terecht met acute of chronische pijn. Acute  
pijn ontstaat plotseling, bijvoorbeeld na een operatie. Pijnklachten die 
langer dan drie tot zes maanden duren, worden chronische pijnklachten 
genoemd. Deze chronische pijnklachten kunnen het dagelijks functioneren 
verstoren en een negatieve invloed hebben op werk, slaap, humeur en/of 
sociale contacten.

Pijn die langer duurt en niet over gaat of mogelijk toeneemt kan diverse 
oorzaken hebben. Deze pijn heeft vaak geen waarschuwende functie meer. 

MULTIDISCIPLINAIR PIJNSPREEKUUR
Bij chronische pijnklachten in het gebied van een eerdere operatie aan 
de borst en/of oksel kunt u terecht op ons multidisciplinair pijnspreekuur 
indien u in het dagelijks leven hinder ondervindt van de pijn. 

De afspraken op dit spreekuur zijn als volgt: 
1. Een verpleegkundig specialist van de chirurgie (15 minuten).
2. Een anesthesioloog-pijnarts (30 minuten).
3. Een fysiotherapeut (30 minuten). 
4. Een masseur uit het netwerk Massage bij Kanker (30 minuten). 
5. Belafspraak voor uitkomsten multidisciplinair overleg. 
6. Belafspraak 6 tot 8 weken na het consult als evaluatie. 
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De professionals die u ziet, bieden elke patiënt een passende 
pijnbehandeling / benadering. 

De specialisten op dit 
spreekuur onderzoeken waar 
de pijn mogelijk vandaan 
komt en welke factoren 
hebben bijgedragen aan de 
ontwikkeling van deze pijn. 
Als ze weten wat de oorzaak 
van de pijn is, kunnen ze 
een gerichte behandeling 
voorstellen. Denk hierbij 
aan het geven van een 
zenuwblokkade of behandeling 
van een triggerpoint. Ook krijgt u adviezen over wat u zelf kunt doen aan uw 
klachten. Onze adviezen volgen uit het multidisciplinair overleg, dat aan het 
eind van de dag dat u gezien bent, plaatsvindt met alle professionals. Binnen 
48 uur na het consult wordt dit telefonisch met u besproken. 

Na 2 weken ontvangt u een 
vragenlijst met betrekking 
tot de tevredenheid over de 
afspraak, dit is voor onszelf 
om de zorg continu te kunnen 
verbeteren. Na ongeveer 6 tot 
8 weken zullen we telefonisch 
met u evalueren wat het 
effect was van de behandeling 
op de pijnklachten. 

VERWIJZING
Uw behandelend specialist in het 
Alexander Monro Ziekenhuis kan u 
verwijzen naar dit spreekuur. Ter 
voorbereiding op uw afspraak ontvangt 
u een vragenlijst over uw pijnklachten 
(Pain Burden Index) met het verzoek deze 
vooraf in te vullen, zodat wij u tijdens 
uw afspraak optimaal kunnen helpen. 

VERGOEDING
Bovengenoemde consulten vallen 
binnen de vergoede zorg. De vergoeding 
van het consult bij de fysiotherapeut 
is afhankelijk van de polis van uw 
zorgverzekeraar en is daarmee mogelijk 
wel voor eigen rekening (de kosten voor 
dit consult bedragen dan €40). 
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CONTACTGEGEVENS
Het Alexander Monro Ziekenhuis is gevestigd op het Terrein Berg en Bosch in Bilthoven.  
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Bezoekadres:
Terrein Berg en Bosch
Professor Bronkhorstlaan 10,
gebouw 94 | Parkeerplaats 9
3723 MB Bilthoven

Postadres:
Postbus 181
3720 AD Bilthoven

T   030 225 09 10
E   info@alexandermonro.nl
I    www.alexandermonro.nl

@monroziekenhuis
#monroziekenhuis

PIJNCONSULT
Voor overige pijnklachten ten gevolge van een borstaandoening of de 
behandeling hiervan, bestaat de mogelijkheid voor een pijnconsult bij de 
anesthesioloog-pijnarts op doorverwijzing van uw behandelend specialist. 

Elke patient die in het Alexander Monro Ziekenhuis geopereerd is, ontvangt 
3 maanden na de operatie een vragenlijst (Pain Burden Index), met vragen 
over mogelijke pijnklachten. Naar aanleiding van uw antwoorden kunt 
u uitgenodigd worden voor een pijnconsult. U krijgt dan aanvullende 
vragenlijsten (oa Brief Pain Inventory en SF-36) toegestuurd ter voorbereiding 
op uw afspraak met het 
verzoek deze vooraf in te 
vullen, zodat wij u tijdens 
uw afspraak optimaal 
kunnen helpen. 

VERWIJZING
Wanneer u graag in 
aanmerking komt voor 
een van bovenstaande consulten, dan kunt u hierover contact opnemen met 
uw zorgregisseur of behandelend specialist. Zij kunnen beoordelen of een 
verwijzing voor een van de consulten zinvol is. Voor eventuele vragen kunt u 
zich richten tot: zorgplein@alexandermonro.nl, hierbij graag uw naam en 
geboortedatum vermelden. Na een verwijzing zal het secretariaat contact 
met u opnemen voor het maken van de afspraak. 
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GERICHTE VERWIJZING
Een andere mogelijkheid is een gerichte 
verwijzing door uw behandelend arts bij 
aanhoudende pijnklachten. Hierbij kan 
ook gedacht worden aan zenuwpijn na 
een systeembehandeling of pijnklachten 
in de palliatieve fase. 
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