Spreekuur neurologie

P I J N ZO R G

Patiënteninformatie

Het spreekuur neurologie is bedoeld om snel vast te stellen wat de oorzaak is van bijvoorbeeld pijnklachten in
uw rug/been, nek/arm of hernia klachten.

Het onderzoek

De neuroloog bespreekt uw klachten met u en voert een lichamelijk onderzoek uit. Aan de hand hiervan
bepaalt de neuroloog of en welk verder onderzoek er gedaan moet worden. Als de resultaten van deze
onderzoeken bekend zijn, zal de neuroloog de uitslag van het onderzoek en de diagnose met u bespreken.
Verder zal de neuroloog u een behandeladvies geven. Dit kan bestaan uit een door verwijzing naar een andere
specia list (bijvoorbeeld neurochirurg, orthopeed of anesthesio loog-pijnspecialist), medicijnen en/of fysio
therapie, of een controleafspraak.

Met welke klachten kunt u bij ons terecht?

•
•
•
•
•

(meer dan 6 weken) nekklachten
(meer dan 6 weken) rugklachten
hoofdpijn (alleen locatie Amsterdam en Maastricht)
ernstige invaliderende pijn
uitvalsverschijnselen

Aanvullend onderzoek

Het is mogelijk dat de neuroloog een van de volgende onderzoeken voor u aanvraagt: röntgenonderzoek, CT,
EMG, EEG of een MRI-scan. Het zal echter niet altijd nodig zijn om direct aanvullend onderzoek te doen.
Sommige aanvullende onderzoeken worden op een andere locatie uitgevoerd.

Afspraak maken

Voor het spreekuur neurologie hebt u een verwijzing nodig van een (huis)arts. Als u die hebt, kunt u ons bellen
voor een afspraak: 088 0100 900. Mocht u een gemaakte afspraak toch niet na kunnen komen, zeg deze dan
telefonisch en minstens 24 uur van tevoren af. Als u niet verschijnt of te laat afzegt, ontvangt u een rekening.

Voor het onderzoek

Wij verzoeken u vriendelijk 10 minuten voor het onderzoek aanwezig te zijn. U kunt zich dan melden bij onze
balie. Wat moet u meenemen en bij de balie laten zien?:

•
•
•
•

het aanvraagformulier, dat u van uw (huis) arts meekrijgt
uw verzekeringspasje
uw identiteitsbewijs
medicatie overzicht

Duur van het onderzoek

De tijd dat u aanwezig bent in ons centrum is afhankelijk van eventuele aanvullende onderzoeken die verricht
moeten worden. Houdt u rekening met een maximale duur van 3 uur.

De uitslag

De uitslag wordt binnen 24 uur verstuurd naar de arts die het onderzoek heeft aan gevraagd. Hij of zij zal u
verder informeren.

Vragen of klachten?

Als u nog vragen hebt, stelt u die dan gerust. U kunt ons op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur
(vrijdag tot 18.00 uur) en op zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur bereiken op 088 0100 900.
Wij doen er alles aan om uw bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen. Als u toch klachten hebt, horen
wij deze graag van u. Mail of bel dan met onze klachtenfunctionaris: klachtenfunctionaris@dcklinieken.nl
of 088 0100 999.

Uw mening over DC Klinieken

Wij vinden uw mening over ons erg belangrijk. Geef uw waardering en suggesties op Independer.nl of
ZorgkaartNederland.nl, zodat wij daarmee onze zorg kunnen verbeteren.

Vergoeding

DC Klinieken is een ZBC (Zelfstandig Behandel Centrum). Dit betekent dat verreweg de meeste van onze
behandelingen en onderzoeken worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Houd hierbij wel rekening met
het verplichte eigen risico. Natuurlijk hebt u ook een verwijzing van uw (huis)arts nodig.
Wilt u precies weten hoe het zit met vergoedingen bij DC Klinieken? Vraag naar ons speciale informatieblad
of kijk op www.dcklinieken.nl.

