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Pijn

Pijn kan een alarmsignaal zijn dat ons lichaam beschermt
U neemt een veel te hete kom vast, u laat deze onmiddellijk los om te 
voorkomen dat u zich verbrandt. Een acute pijnscheut die ons waar-
schuwt voor gevaar. Acute pijn is dus een signaal dat we niet zomaar mo-
gen negeren. Terugkerende pijn daarentegen heeft deze signaalfunctie 
verloren. 

Pijn wordt nefast als zij niet behandeld wordt
Tandpijn verhindert u te eten, te slapen,… normaal te leven. Na een ope-
ratie wordt u gehinderd door de pijn, kunt u niet meer goed ademen,… 
de pijn vertraagt het genezingsproces.

Pijn die hardnekking aanhoudt beschermt niet meer, maar is 
nutteloos
U heeft bijvoorbeeld artrose. U lijdt, waardoor dagelijkse activiteiten en 
plezier worden beperkt. Dit soort pijn biedt geen bescherming en brengt 
geen boodschap waarmee we iets kunnen aanvangen. Het ondermijnt 
het lichaam en brengt andere problemen met zich mee, zoals depressie, 
vermoeidheid, gebrek aan eetlust en slaapstoornissen.

Kortom dit soort pijn is zinloze pijn die doeltreffend moet worden bestre-
den. 

Niets is zo erg als 
verzwegen pijn;  

Racine XVIIde eeuw
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Uw pijn
Niet iedereen reageert op dezelfde manier op pijn, ook al is de oorzaak 
dezelfde. Men kan pijn niet meten zoals een lichaamstemperatuur of 
bloeddruk. U bent de enige die uw pijn kan beschrijven. Om pijnverlich-
ting te krijgen, kan u erover praten.

Pijn verwoorden
De beschrijving van uw pijn is echt onontbeerlijk voor de zorgmedewer-
kers. Uw uitleg kan ons helpen u te begrijpen en uw pijn te helpen ver-
lichten.

Om u te helpen nadenken over uw pijn kan u alvast over deze begrippen 
nadenken en uw eigen pijnervaring aan de hand ervan te trachten om-
schrijven:

 ■ Waar heeft u pijn? Soms zal u gevraagd worden om uw pijn te situeren 
op een schema.

 ■ Wanneer heeft u pijn? ’s Ochtends, ’s avonds, overdag, 24u op 24, wan-
neer u zich beweegt?

 ■ Welke pijngewaarwordingen voelt u? scherp, dof, brandend, koud, ste-
kend, prikkelingen, beklemmend gevoel, een elektrische ontlading?

Vertel het ons in uw eigen bewoordingen.

Hoe intens is uw pijn
Om de intensiteit van uw pijn te kunnen meten, stellen wij volgende ma-
nieren voor om uw pijn te beschrijven. Kies een woord dat het best past 
bij de sterkte van uw pijn. Zoals bijvoorbeeld:
 ■ Geen pijn
 ■ Zwak
 ■ Matig
 ■ Intens
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 ■ Uiterst intens

Geef een cijfer van 0 tot 10 volgens de heftigheid van uw pijn.

 ■ 0 betekent geen pijn en 10 is de ergste pijn die u zich kan voorstellen.
 ■ Als u bijvoorbeeld denkt dat uw pijn een 5 is, dan geeft u een 5, ook al 

denkt u dat een ander daar misschien een 3 of een 7 voor zou geven.
 ■ Als u geen pijn ervaart, geeft u dat aan door het cijfer 0
 ■ Heeft u weinig pijn, dan kunt u een cijfer geven tussen 1 en 4
 ■ Indien u veel pijn heeft, geeft u een cijfer tussen 7 en 10

Denk eraan, u kan nooit een foute quotering geven. Het gaat immers om 
de pijn die u ervaart en pijn is een persoonlijke ervaring.

Verandert de pijn uw leven
Pijn lijden is ook eenzaam zijn. U in uzelf opsluiten. Uw adem inhouden 
bij elke beweging, elke beroering van het lichaam. Onophoudelijk een 
makkelijke houding zoeken. Uw lichaam trachten gedurende enkele se-
conden te vergeten.

Hoe beïnvloedt pijn uw leven?
 ■ Bij uw dagelijkse activiteiten?
 ■ Uw gezinsleven?
 ■ Uw plezier?
 ■ Uw slaap?

Indien u personen kent die zich niet kunnen uitdrukken, baby’s, personen 
met een handicap of personen die te oud zijn,… bestaan er nog andere 
manieren om te proberen hun pijn te begrijpen.
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We kunnen allemaal een rol spelen in 
pijnbehandeling

De behandelend arts of huisarts
Op de verpleegafdeling informeert de behandelend arts naar de pijn die 
u voelt en naar de intensiteit van uw pijn. Zonodig wordt u pijnmedicatie 
volgens voorschrift toegediend. Het is in de eerste plaats de taak van de 
arts pijn te evalueren en te behandelen.

De verpleegkundige op de afdeling of thuisverpleging
De verpleegkundige staat op de voorgrond bij het bestrijden van pijn. Hij 
is de tussenpersoon tussen u en de artsen, de zorgmedewerker van de 
verschillende artsen. Hij luistert naar u, evalueert uw pijn en beschikt over 
de nodige middelen om uw pijn te verlichten. Hij helpt u bij het stipt op-
volgen van de voorgeschreven behandelingen.

De anesthesist-algoloog en de pijnverpleegkundige
Bij een hoge pijnscore kan de behandeld arts of huisarts de hulp van de 
geneesheer-algoloog of de pijnverpleegkundige inroepen.

Aarzel niet om de verpleegkundige of de arts aan te spreken bij eventuele 
vragen.

“Wie zoekt achter de waarheid van de mens, moet zijn pijn 
overwinnen”.; G. Bernandos XXste eeuw

Het pijnteam
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Bron
BPS; belgian pijn society en UPSA; belgisch pijninstituut.

Deze brochure werd opgesteld op basis van de brochure van BPS en 
UPSA en aangepast aan de situatie in het algemeen ziekenhuis AZ Jan 
Portaels Vilvoorde
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