CHRONISCHE PIJN CHECKLIST

VRAGEN VOOR UW DOKTER

Het bespreken van uw chronische pijn met uw dokter kan een heel belangrijke stap
*
zijn in een eventuele behandeling.
Breng zeker de resultaten mee van de Chronische Pijn Vragenlijst,* alsook de informatie van de
verschillende behandelingsmogelijkheden, om zo een volledig gesprek aan te gaan met uw dokter.

Deze lijst met suggesties en vragen kan u op weg helpen bij uw voorbereiding.
U kunt deze pagina afdrukken en meebrengen bij uw eerstvolgende consultatie in de artsenpraktijk.

VOORAFGAAND AAN HET GESPREK MET UW
DOKTER:
Noteer uw vragen zodat u ze kunt meebrengen.
Een eerste lijst met vragen vindt u hieronder.
Verzamel uw medische dossier zodat u dit kunt
delen.
Zorg dat u notities kunt maken zodat u
belangrijke zaken kunt onthouden.

Zal neurostimulatie kunnen werken voor mij?
Zal neurostimulatie kunnen werken als ik op
meer dan één plaats pijn heb?
Welk type van neurostimulatie werkt het beste
voor de pijn die ik ervaar?
Zal mijn neuromodulatiesysteem in staat zijn
om mogelijke veranderingen in mijn
pijnervaring doorheen de tijd op te vangen?

Overweeg eventueel om u door een vriend of
familielid te laten vergezellen voor uw afspraak
of ingreep.

Zal ik kunnen stoppen met het innemen van
geneesmiddelen?

TIJDENS HET GESPREK MET UW DOKTER MOET
U HEM OF HAAR OVER HET VOLGENDE
INFORMEREN:

TIJDENS HET GESPREK MOET UW DOKTER U
HET VOLGENDE GEVEN:

Uw symptomen: wanneer ze zijn begonnen, hoe
vaak ze voorkomen, hoelang ze duren en hoe
ze aanvoelen.

Welke bijwerkingen ervaren patiënten?

Een duidelijke uitleg over uw aandoening,
diagnostische tests en mogelijke
behandelingen, alsook de risico’s en voordelen
van behandelingen.

Uw medische voorgeschiedenis.
VOOR EN NA UW GESPREK MET UW DOKTER:
TIJDENS HET GESPREK MET UW DOKTER MOET
U HEM OF HAAR HET VOLGENDE VRAGEN:
Hoe goed begrijpt u welke pijn ik voel?
Moet ik een afspraak inplannen met een
pijnspecialist?

Lees meer op overmijnpijn.nl
* Chronische Pijn Vragenlijst op overmijnpijn.nl
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Uw mogelijke behandelingen bespreken met
uw familie, vrienden en anderen die u
belangrijk vindt, is ook een zinvolle manier om
de steun en zorg te krijgen die u nodig hebt. Zij
kunnen steun bieden wanneer u
voorbereidingen gaat treﬀen voor een
behandeling, een verblijf in het ziekenhuis en
uw herstel.

