Hoofdpijnbehandeling
informatie

voor

patiënten

INLEIDING
Na uw raadpleging op de dienst neurologie werd u doorverwezen voor
een hoofdpijnbehandeling. In deze brochure vindt u meer informatie
over het verloop van uw opname tijdens die behandeling. Heeft u nog
vragen? Aarzel dan niet om ze te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

HOOFDPIJNBEHANDELING
Een hoofdpijnbehandeling helpt patiënten die last hebben van chroni
sche hoofdpijn. Migraine, spanningshoofdpijn en/of overmatig gebruik
van pijnstillers kunnen zo’n hoofdpijn veroorzaken. Te veel pijnmedica
tie nemen, kan de hoofdpijn in stand houden. Daardoor heeft u steeds
hogere dosissen nodig om de pijn onder controle te houden. In dat
geval komt u in aanmerking voor een hoofdpijnbehandeling.

UW OPNAME OP DE AFDELING
Voor de hoofdpijnbehandeling zal u gedurende vijf dagen opgenomen
worden op E 453 (hospitalisatie neurologie en oogziekten). Daarvoor
volgt u de bruine pijl tot op de 5e verdieping.
Hieronder vindt u een aantal belangrijke aandachtspunten om uw
verblijf goed te laten verlopen:
✗ Tijdens uw opname wordt er intraveneus (met een injectie in
de ader) medicatie gegeven om de hoofdpijn te behandelen.
✗ Behalve de intraveneuze medicatie, zal u geen pijnstillende
medicatie krijgen tijdens uw opname. Op die manier kan de
behandeling zo goed mogelijk geëvalueerd worden.
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Bovendien houdt pijnmedicatie de hoofdpijn vaak in stand
(zie ‘hoofdpijnbehandeling’).
✗ In UZ Leuven geldt de afspraak dat patiënten geen medicatie
op de kamer bijhouden. Als u uw eigen medicatie meebrengt,
geeft u die af aan de verpleegkundigen. U mag uw eigen medi
catie ook meegeven met familieleden.
✗ Op maandagvoormiddag wordt u op de afdeling verwacht en
uw verblijf duurt tot vrijdagnamiddag. U krijgt de laatste dosis
medicatie op vrijdag om 14 uur.
✗ U zal waarschijnlijk op een tweepersoonskamer worden
opgenomen. Op de afdeling zijn maar enkele eenpersoons
kamers ter beschikking.
✗ De medicatie wordt driemaal per dag, om de acht uur, gegeven:
om 6 uur, 14 uur en 22 uur. Op die momenten vragen we dan
ook dat u op de kamer aanwezig bent. De medicatie wordt
gegeven via een infuus.

NA DE OPNAME
Als de hoofdpijnbehandeling achter de rug is, overleggen uw artsen
welke onderhoudstherapie voor u geschikt is en zullen zij die opstar
ten. Daarvoor krijgt u de nodige voorschriften mee. U krijgt ook een
nieuwe afspraak op de hoofdpijnraadpleging voor verdere opvolging.

CONTACTGEGEVENS
Met verdere vragen kan u terecht bij hospitalisatie neurologie en
oogziekten (E 453) via het nummer 016 34 45 30, of kan u con
tact opnemen met de clinical support managers via het nummer
016 34 54 02 of 016 34 60 48.
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Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de dienst neurologie in samenwerking met de
dienst communicatie.

U vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/701125.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kunt u bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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