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Het Leuvens

algologisch centrum

(LAC)

Algologie verwijst naar de kennis over pijn. Het pijncentrum is vooral
bedoeld voor patiënten met complexe pijnproblemen, dat kan zowel
om acute als chronische aandoeningen gaan.
Het LAC is officieel erkend door het Riziv als referentiecentrum voor
chronische pijn. Onder bepaalde voorwaarden kunt u in aanmerking
komen voor intensieve multidisciplinaire behandelprogramma’s zonder
extra kosten. De artsen van het LAC zullen dit met u bespreken.
Chronische pijn is een complex fenomeen, waarbij er niet altijd een
duidelijke oorzaak is of een letsel aanwezig is dat kan behandeld worden. In het pijncentrum proberen we het pijnniveau of de pijn te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren. Meestal bestaat de
pijnbehandeling niet alleen uit een medische aanpak, maar proberen we
ook inzicht te krijgen in het pijnprobleem en de beïnvloedende factoren.
Er wordt ook aandacht besteed aan het leren omgaan met de pijn. Om
dit te kunnen bereiken, werken we multidisciplinair.

Consultatie

op het

LAC

Verwijzing door de huisarts of specialist
U kunt enkel een afspraak krijgen in het LAC, wanneer u wordt doorverwezen door uw huisarts of specialist. Deze arts neemt contact op
met het pijncentrum. Daarna wordt er een vragenlijst naar u opgestuurd. In deze vragenlijst worden vragen gesteld over uw pijnprobleem
en de invloed op uw dagelijks functioneren. Het is de bedoeling dat u
deze vragenlijst zorgvuldig invult en terugstuurt naar het pijncentrum,
waar de lijst grondig wordt nagelezen en verwerkt. Daarna krijgt u een
uitnodiging voor een eerste consultatie.

De eerste consultatie

Opvolging

Wanneer u voor de eerste keer op consultatie komt, zal een arts samen
met u de ingevulde vragenlijst overlopen en eventueel bijkomende
vragen stellen. Indien nodig, wordt u onderzocht door artsen van verschillende vakgebieden. U houdt er best rekening mee dat de eerste consultatie iets meer tijd in beslag kan nemen dan een gewone consultatie.
Voor een juiste diagnosestelling, kunnen bijkomende vooronderzoeken
(bijvoorbeeld een consultatie bij een kinesitherapeut of psycholoog of
een proefbehandeling) noodzakelijk zijn.
Al deze gegevens worden samengebracht en besproken tijdens een multidisciplinair overleg, waarop ook uw huisarts uitgenodigd wordt.
Na dit overleg komt u op weer op gesprek. Samen met u wordt dan
een voorstel voor een behandeling besproken.

Het is in geen geval de taak van het pijncentrum om de zorg over te
nemen van uw huisarts of specialist. Deze arts blijft de spilfiguur in uw
behandeling. De taak van het pijncentrum beperkt zich tot het verlenen
van advies en om indien nodig gedurende korte periode pijnbehandelingen uit te voeren. Daarna wordt u terug doorverwezen naar uw
huisarts of verwijzend specialist.

Pijnbehandeling

Praktische

op het

LAC

Een pijnbehandeling bestaat vaak uit verschillende stappen. Volgende
behandelingen worden uitgevoerd in het LAC:
• Opvolging van de pijnmedicatie via consultaties
• Revalidatie-interventies
• Educatieprogramma over pijn
• Multidisciplinair revalidatieprogramma
• Interventionele pijnbestrijdingstechnieken (bijvoorbeeld inspuitingen,
zenuwbehandelingen, TENS …)
• Specifieke consultaties (bijvoorbeeld bij een internist, psychiater,
gespecialiseerde verpleegkundige …)
U kunt enkel na overleg met een arts van het pijncentrum een afspraak
krijgen voor een of meerdere van bovenvermelde behandelingen.

in het

LAC

Het Leuvens algologisch centrum (LAC) maakt deel uit van UZ Leuven.
Een universitair ziekenhuis heeft een belangrijke opdracht in de opleiding van artsen en zorgverleners. Ook op onze afdeling maken artsenspecialisten in opleiding, die zich verder bekwamen in pijnbehandeling,
deel uit van het behandelende team.

gegevens

Wilt u graag bijkomende informatie, dan kunt u contact opnemen met
het onthaal van het LAC.
Het LAC is telefonisch bereikbaar op 016 33 84 50 van maandag tot
vrijdag van 8.15 tot 16.30 uur.
Leuvens algologisch centrum E 290
UZ Leuven campus Pellenberg
Weligerveld 1
3212 Pellenberg
E-mail: lac@uzleuven.be
(Dit e-mailadres kan enkel gebruikt worden voor administratieve informatie. Er wordt geen medische informatie besproken per e-mail.)
www.uzleuven.be/lac

