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U bent verwezen naar de hoofdpijnpolikliniek van het ETZ, locatie ETZ TweeSteden.
De hoofdpijnpolikliniek is bedoeld voor patiënten met hoofdpijnklachten die het dagelijks
functioneren belemmeren. Op de hoofdpijnpolikliniek kan op grond van een gesprek en een
lichamelijk onderzoek in de meeste gevallen een juiste hoofdpijndiagnose worden gesteld. Hopelijk is
daarmee voor u ook een behandeling mogelijk, maar houd er rekening mee dat dit niet kan worden
gegarandeerd.
Op de hoofdpijnpolikliniek werken de neurologen J. Manuputty en G. Schoonman, verpleegkundig
specialist mw. L. Trommelen en medisch psychologen mw L. Visser en mw. E. de. Werdt. Daarnaast is er
een neuroloog in opleiding verbonden aan de hoofdpijnpolikliniek (onder supervisie van de
neurologen).

Voorbereiding op uw afspraak
Voorafgaand heeft u van ons de hoofdpijnvragenlijst ontvangen en ingevuld. Wij vragen u om bij uw
apotheek een medicatielijst uit te laten printen van het afgelopen half jaar.
Wij vragen u het hoofdpijndagboek dagelijks bij te houden en mee te nemen naar uw polibezoek.
Verder raden we u aan iemand te vragen om met u mee te gaan naar uw afspraak

Uw polikliniekbezoek
In het ziekenhuis kunt u zich aanmelden met uw patiëntenpas bij de aanmeldzuil in de centrale hal. Als
u nog geen patiënten pas heeft, kunt u deze in de centrale hal laten maken. Let er op dat u een geldig
legitimatiebewijs bij u heeft. Daarna kunt u plaatsnemen op de polikliniek Neurologie, wachtruimte 5
op de tweede verdieping van het polikliniekgebouw.
Er zijn verschillende afspraken mogelijk:
-

U krijgt een afspraak bij de neuroloog of de neuroloog in opleiding
U krijgt een afspraak bij de verpleegkundig specialist en medisch psycholoog, gevolgd door
een afspraak bij de neuroloog

Op grond van de bevindingen wordt een diagnose gesteld en krijgt u een advies hoe uw hoofdpijn het
beste kan worden behandeld. Dit kan bijvoorbeeld zijn door medicijnen, leefregels, fysiotherapie en/of
psychologische begeleiding. Het behandeladvies is uiteraard afhankelijk van het type hoofdpijn dat u
heeft.
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Vervolgbezoek
Indien nodig maakt u na de eerste afspraak een volgend polikliniekbezoek.

Tot slot
Wanneer u verhinderd bent, verzoeken wij u om dit zo snel mogelijk telefonisch of via mijnETZ door te
geven. Ook als u vragen heeft naar aanleiding van deze brochure, kunt u bellen naar de polikliniek
Neurologie.

Belangrijke telefoonnummers
ETZ (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis):
Locatie ETZ TweeSteden
Wachtruimte 5 polikliniekgebouw
Polikliniek Neurologie:
polineuro@etz.nl

(013) 221 00 00

(013) 221 01 40

Neurologie, 43.646 04-19
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