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“Pijn is dat wat de patiënt zegt dat het is en
treedt op wanneer hij zegt dat het
optreedt” (Mc CAffery, 1968)

WIE KAN JE AANSPREKEN?

Heel wat patiënten worden tijdens hun verblijf
in het ziekenhuis geconfronteerd met pijn. Een
goed pijnbeleid is dan ook belangrijk.

Daarnaast is er het multidisciplinair pijnteam of
ook het Algologisch Team genoemd.

Het eerste aanspreekpunt voor je pijn zijn de
behandelende arts en de verpleegkundigen van
de afdeling waar je verblijft.

Op vraag van de behandelende arts contacteert
de hoofdverpleegkundige van de dienst de
pijnverpleegkundige of pijnpsychologe.

Een correcte pijnbehandeling verkleint de kans
op complicaties, draagt bij tot een goed herstel
en kan de hospitalisatieduur verkorten.

HOE WERKT HET ALGOLOGISCH TEAM?

Niet iedereen reageert echter op dezelfde
manier op pijn, ook al is de oorzaak dezelfde.
Bij hoge pijnscores of complexe pijnproblemen
kan een gespecialiseerd, multidisciplinair
pijnteam ingeschakeld worden. Dit team
bestaat
uit
een
pijnarts,
een
pijnverpleegkundige en een klinisch psychologe.

Het algologisch team werkt over alle afdelingen
en is multidisciplinair samengesteld. Het team
neemt de zorg niet over, maar werkt nauw
samen met de zorgverleners op de afdelingen.
-

Bij uw behandeld arts kan je terecht voor
medische vragen rond diagnose, behandeling,
medische beslissingen, …
Hij/zij kan de arts-algoloog die verbonden is
aan het algologisch team in consult vragen.

-

De pijnverpleegkundige adviseert op het vlak
van pijnbeleid. Zij zal samen met de
verpleegkundigen op de afdeling je pijn
opvolgen. Zij heeft aandacht voor je specifieke
vragen en noden.

-

De klinisch psychologe onderzoekt de
aanwezigheid van psychosociale factoren die
een aanwijzing zijn voor chroniciteit en
ernstige beperking op lange termijn. Zij kan
jou en je familie ondersteuning bieden.

Alleen jij kan ons informeren over de ernst
en aard van je pijn. Samen trachten we de
pijn te verlagen naar een voor jou
aanvaardbaar niveau.
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