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AANVRAAG PROCEDURE PIJNKLINIEK 
 
 
 

 
- Afspraak op …./…./…. om ….. uur 

- Afspraak nog te maken door de patiënt op nummer 014 44 42 71 

 

 

In te vullen door de behandelende geneesheer 

 

 
Naam van de patiënt …………………………………………… Geboortedatum  …………………………… 

  …………………………………………… 

 
Gewenste behandeling O Epidurale infiltratie Niveau ………………………………………… 

  O Transforaminale infiltratie  O LINKS 

  O Proefwortelblok  O RECHTS 

  O Proeffacet infiltratie O Consultatie pijnkliniek na de behandeling 

  O Andere …………………………… O Terugverwijzing na behandeling 

 
Diagnose Aantal infiltraties …………………………… 
 (bv. Discushernia, Spinaalkanaalstenose, Facetarthrose, …) 
 
Gebruik van bloedverdunners? 
 Indien ja 
 - Welke? ……………………………………….. 

 - Wanneer gestopt? ……………………………………….. 

- Eventueel vervangen door ……………………………………….. 

- Uitslag labo met datum ……………………………………….. 

 (PT, INR, aPTT en bloedplaatjes 

Instructies bloedverdunners 
LMWH (Clexane®, Fraxiparine®, Fragmin®, Fraxodi®) Ten laatste 24 uur voor de procedure stoppen indien therapeutisch, 

profylactisch slechts 12 h te stoppen 

NOAC Eliquis® (Apixaban), Xarelto® (Rivaroxaban), Lixiana® 
(Edoxaban), Pradaxa® (Dagitraban) 

2 dagen (= 48u) voor de procedure stoppen 
Uitzondering Pradaxa®: 3 dagen (= 72u) stoppen bij normale 
nierfunctie, 5 dagen stoppen bij creatinineklaring < 50 

Coumarines Marevan®,  
                     Marcoumar® 
                     Sintrom® 
 
 

7 dagen voor de procedure stoppen 
10 dagen 
4 dagen (= 96u) 

- Eventueel vervangen door LMWH 
- Controle INR (streefwaarde < 1,5) 

NSAID, Dipyridamole en/of Aspirine bv. 
(Cardioaspirine®) 

Moeten niet gestopt worden 

P2Y12 Ticlid® (Ticlopidine), Efient® (Prasugrel),            
            Plavix® (Clopidogrel), Brilique® (Ticagrelor)  
 

10 dagen voor de procedure stoppen 
7 dagen  

- tijdelijk vervangen door Asaflow 80 mg/dag 
 
Opmerking 1 Bij stoppen van anticoagulantia raden we aan contact op te nemen met de behandelende arts die deze anticoagulantia heeft 

voorgeschreven. 
   2 Ter preventie van thromboembolie na stoppen van bovengenoemde medicatie kan overgeschakeld worden op LMWH (profylactisch 

en/of therapeutisch) en/of lage dosis aspirine 
   3 Absolute indicaties om te starten met een therapeutische dosis LMWH na stoppen Coumarines zijn: metalen kunstklep, recente 

thromboembolie en gekende thrombotische coagulopathie 
   4 Deze instructies gelden enkel voor bovengenoemde behandelingen. Indien andere procedures gewenst zijn (bv. Sympaticusblok, RF 

Ganglion van Gasser, …), gelieve vooraf te overleggen met anesthesie. 
   5 De eerste maand na plaatsen van een coronaire stent moet Plavix – Ticlid verder gezet worden en moet de procedure uitgesteld worden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum, handtekening en stempel geneesheer 



 

 

Vragenlijst patiënten Interventionele Pijnkliniek  In te vullen door de patiënt (in drukletters a.u.b.) 
 

 
Naam en geboortedatum:……………………………………………………… 
 
Heeft u een neurostimulator?       O ja  O nee 
Heeft u een pacemaker?      O ja  O nee 
Heeft u een metalen kunstklep?     O ja   O nee 

Heeft u diabetes?       O ja  O nee 
Voor vrouwen: Is het mogelijk dat u zwanger bent?   O ja  O nee 
 
Heeft u recente beeldvorming gehad?     O ja  O nee 
Indien ja, welke beeldvorming (+ datum en ziekenhuis):                                                    
CT :   …………………………………… 
MRI :  …………………………………… 
Botscan :  …………………………………… 
Indien recente beeldvorming in een ander ziekenhuis, gelieve het protocol / code mee te brengen. 
 
Heeft u allergieën?       O ja  O nee 
Indien ja, waarvoor  + aard reactie. 
…………………………………………… 
 
Neemt u bloedverdunners?      O ja  O nee 
Indien ja, welke en wanneer was de laatste inname.           
Datum: ……………….     Tijdstip (datum en uur) : ……………. 
 
Neemt u thuismedicatie?      O ja  O nee 
Indien ja, welke en hoeveel?  
 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Bent u geopereerd?       O ja  O nee 
Indien ja, welke ingreep (+ datum en ziekenhuis) 
 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
Heeft u zenuwproblemen:      O ja  O nee 
duizeligheid, multiple sclerose, verlamming, epilepsie, depressie  
           
Heeft u bloedstollingsstoornissen?      O ja  O nee 
snel blauwe plekken, neusbloedingen    
       

Belangrijke informatie! 
Na de procedure mag u geen auto of een ander voertuig besturen tot de volgende ochtend. 
Het is noodzakelijk begeleiding te voorzien 1u na de behandeling! 
 
Ik heb de vragenlijst gelezen en heb alle vragen begrepen. Ik verklaar de vragenlijst zorgvuldig 
ingevuld te hebben en akkoord te gaan met de voorgestelde behandeling(en). 
 
Indien u uw afspraak niet kan nakomen gelieve ons ten laatste 24u voordien te verwittigen op 
het nummer 014 44 42 71 of via pijncentrum@azturnhout.be Indien u zich niet aanmeldt op het 
afgesproken tijdstip en ons hiervan niet op de hoogte gebracht hebt, zien wij ons genoodzaakt 
hiervoor een verzuimde afspraak aan te rekenen van 28,30€. 
 
Datum:   ……………………   
 
Handtekening “gelezen en goedgekeurd”: …………………………… 
Voor meer info: http://www.azturnhout.be/pijncentrum  

 

http://kwaliteit-veiligheid.azturnhout.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=cc09fd80-2ea1-49cd-8257-8bc2f064ebd0
http://kwaliteit-veiligheid.azturnhout.be/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=db00dd92-87c5-4aaf-afe7-cf4a53a462a5

