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Hoofdpijncentrum	

Polikliniek	Neurologie,	route	06
Telefoon	(050)	524	5665

Algemeen	

•	 	Neem	bij	ieder	bezoek	aan	het	ziekenhuis	uw	ziekenhuispasje	en	een	geldig	
identiteitsbewijs	mee.	

•	 	Bent	 u	 verhinderd,	 neem	 dan	 tijdig	 contact	 op	 met	 het	 secretariaat	 van	 de	
polikliniek	Neurologie.	

Inleiding	

Het	Hoofdpijncentrum	is	een	gespecialiseerd	centrum	voor	hoofdpijnpatiënten	
dat	valt	onder	het	specialisme	Neurologie.	Kenmerkend	voor	dit	centrum	is	de	
nauwe	 samenwerking	 tussen	 neuroloog,	 hoofdpijnverpleegkundige,	 fysio-
therapeut,	neuropsycholoog	en	(zo	nodig)	gynaecoloog	en	psychiater.	Zij	onder-
zoeken	welk	hoofdpijntype	of	welke	hoofdpijntypen	u	heeft.	Ook	onderzoeken	
zij	welke	factoren	een	rol	kunnen	spelen	bij	het	ontstaan	en	aanhouden	van	uw	
hoofdpijnklachten.	Afhankelijk	van	uw	hoofdpijntype	en	de	bevindingen	van	het	
multidisciplinaire	team	wordt	een	behandelvoorstel	met	u	besproken.

Voor	wie	is	het	Hoofdpijncentrum?

Het	Hoofdpijncentrum	is	bedoeld	voor	patiënten	met	hoofdpijnaanvallen	waarbij	
een	standaardbehandeling	geen	effect	heeft.	Ook	patiënten	met	een	chronische	
vorm	van	hoofdpijn	–	klachten	op	meer	dan	15	dagen	per	maand	en	gedurende	
minimaal	3	maanden	–	kunnen	hier	terecht.

Werkwijze	Hoofdpijncentrum

Voor	een	afspraak	bij	het	Hoofdpijncentrum	heeft	u	een	verwijzing	van	een	arts	
nodig.	Dit	kan	uw	huisarts	zijn,	maar	ook	een	medisch	specialist	of	een	bedrijfsarts.	
Wanneer	het	secretariaat	deze	verwijzing	heeft	ontvangen,	krijgt	u	vragenlijsten	
en	 een	 hoofdpijndagboek	 toegestuurd.	 De	 vragenlijsten	 vult	 u	 in	 en	 stuurt	 u	
terug	naar	het	Hoofdpijncentrum.	
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Het	hoofpijndagboek	vult	u	dagelijks	in	en	neemt	u	mee	naar	uw	eerste	afspraak.	
Aan	 de	 hand	 van	 de	 ingevulde	 vragenlijsten	 bekijkt	 het	 Hoofdpijncentrum	
welke	afspraak(combinatie)	voor	u	het	meest	geschikt	is.	De	geplande	afspraak-
combinatie	krijgt	u	thuisgestuurd.	

Mogelijke	afspraak(combinatie)

Neuroloog
U	 heeft	 een	 afspraak	 met	 een	 neuroloog.	 Er	 vindt	 een	 gesprek	 plaats	 en	 een	
lichamelijk	onderzoek.	 In	 totaal	duurt	de	afspraak	een	half	uur.	Zo	nodig	vindt	
aanvullend	onderzoek	plaats,	zoals	bloedonderzoek,	een	röntgenfoto	of	een	scan	
van	het	hoofd.	Het	bloedonderzoek	en	de	röntgenfoto	vinden	vaak	op	dezelfde	
dag	plaats.	Voor	een	scan	van	het	hoofd	krijgt	u	een	nieuwe	afspraak	mee.

Neuroloog en hoofdpijnverpleegkundige
U	heeft	een	afspraak	met	de	hoofdpijnverpleegkundige	en	met	de	neuroloog.	Er	
vindt	een	gesprek	plaats	waarin	uw	verhaal	over	de	hoofdpijn	centraal	staat	en	
waarin	lichamelijk	onderzoek	plaatsvindt.	Tijdens	dit	gesprek	komen	de	diagnose,	
behandeling	 en	 vervolgafspraken	 aan	 de	 orde.	 In	 totaal	 duurt	 deze	 afspraak	
ongeveer	 1,5	 uur.	 Zo	 nodig	 vindt	 aanvullend	 onderzoek	 plaats,	 zoals	 bloed-
onderzoek,	een	röntgenfoto	of	een	scan	van	het	hoofd.	Het	bloedonderzoek	en	
de	röntgenfoto	vinden	vaak	op	dezelfde	dag	plaats.	Voor	een	scan	van	het	hoofd	
krijgt	u	een	nieuwe	afspraak	mee.

Hoofdpijndagdiagnostiek
Deze	 afspraak	 is	 voor	 patiënten	 die	 vanwege	 hoofdpijnklachten	 al	 eerder	 een	
medisch	 specialist	 bezocht	 hebben.	 Bij	 dagdiagnostiek	 heeft	 u	 gedurende	 1	
dag	 afspraken	 met	 de	 verschillende	 leden	 van	 het	 hoofdpijnteam.	 Zo	 nodig	
krijgt	 u	 ook	 een	 afspraak	 bij	 de	 gynaecoloog.	 Na	 deze	 gesprekken	 bespreekt	
het	hoofd-pijnteam	hun	bevindingen.	Meestal	kan	er	dan	een	diagnose	worden	
gesteld.	 Soms	 is	 nog	 aanvullend	 onderzoek	 nodig.	 De	 bevindingen	 van	 het	
hoofdpijnteam,	de	diagnose	en	de	behandeladviezen	worden	aan	het	eind	van	
de	dag	met	u	besproken.	

Neuroloog en gynaecoloog
Deze	 afspraak	 is	 voor	 patiënten	 met	 een	 mogelijke	 relatie	 tussen	 migraine	 en	
hormonen.	U	heeft	op	één	dag	een	afspraak	met	de	neuroloog	en	de	gynaecoloog.	
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Na	deze	afspraken	bespreken	beide	specialisten	hun	bevindingen	en	ze	stemmen	
de	behandeling	op	elkaar	af.	Vaak	bespreekt	de	neuroloog	het	behandelvoorstel	
met	u.

Wachttijd
Het	 Hoofdpijncentrum	 heeft	 een	 wachttijd.	 Neem	 voor	 actuele	 informatie	
hierover	 contact	 op	 met	 het	 secretariaat	 of	 raadpleeg	 onze	 website,	 www.
martiniziekenhuis.nl.	

Vervolgtraject
Afhankelijk	van	de	gestelde	diagnose	en	de	voorgestelde	behandeling	bespreken	
we	ook	het	vervolgtraject	met	u.	Dit	kan	plaatsvinden	via	de	huisarts,	maar	ook	
binnen	het	ziekenhuis.	De	huisarts	ontvangt	altijd	per	brief	 informatie	over	het	
besproken	vervolgtraject.	

Verwachtingen

Uit	ervaring	weten	we	dat	patiënten	vaak	hoge	verwachtingen	hebben	van	een	
bezoek	 aan	 het	 Hoofdpijncentrum.	 Het	 hoofdpijnteam	 zal	 niet	 altijd	 aan	 deze	
verwachtingen	 kunnen	 voldoen.	 Hoofdpijn	 is	 een	 aandoening	 waar	 patiënten	
meestal	 een	 bepaalde	 aanleg	 voor	 hebben.	 Het	 komt	 bijvoorbeeld	 vaker	
voor	 in	 de	 familie.	 De	 hoofdpijn	 helemaal	 wegnemen	 zal	 vaak	 niet	 lukken.	 Als	
hoofdpijnteam	 streven	 wij	 naar	 het	 verminderen	 van	 de	 hoofdpijnklachten	
en	 het	 beter	 leren	 omgaan	 met	 de	 hoofdpijn.	 Hierbij	 maken	 wij	 gebruik	 van	
verschillende	behandelingen;	met	en	zonder	medicijnen.

Als	 hoofdpijnteam	 proberen	 wij	 met	 u	 in	 alle	 openheid	 te	 praten	 over	 uw	
mogelijkheden.	 Als	 wij	 geen	 nieuwe	 mogelijkheden	 zien	 in	 uw	 behandeling,	
zullen	wij	dat	aangeven.	Gelukkig	zijn	er	vaak	nog	voldoende	aanknopingspunten	
om	de	hoofdpijnklachten	te	behandelen.

Meer	informatie

www.hoofdpijncentra.nl
www.hoofdpijnpatienten.nl
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Tot	slot	

Heeft	u	naar	aanleiding	van	de	 informatie	 in	deze	folder	nog	vragen,	dan	kunt	
u	contact	opnemen	met	het	secretariaat	van	de	polikliniek	Neurologie,	tel	(050)	
524	5665.	Zij	zijn	op	werkdagen	bereikbaar	van	8.30	tot	12.30	uur	en	van	13.30	tot	
15.00	uur.	U	kunt	uw	vragen	ook	mailen	naar	hpc@mzh.nl.	
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus	
	RM		Groningen

Algemeen telefoonnummer
()		

Bezoekadres
Van	Swietenplein	
	NT	Groningen

www.martiniziekenhuis.nl
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