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Van detectie tot care 

‘ Als je gezond bent heb je 1000 wensen  

Als je pijn hebt maar 1!’ 



Wat is pijn 

 

Mc Affery (1968) 

 

“Pijn is wat de patiënt zegt dat het is, en treedt op wanneer hij/zij het zegt; pijn 

 is gelokaliseerd daar waar de patiënt het zegt en is zo intens als hij het zegt” 

 

 



MAAR 

DE PATIËNT ZEGT NIET ALTIJD DAT HIJ PIJN HEEFT!!!!  

 

 

 Vindt het normaal 

 Heeft angst voor onderzoeken, hospitalisatie, therapie,… 

 Wil de hulpverleners niet belasten 

 De hulpverlener (h)erkent de pijn dikwijls niet 



Wat is pijn? 

IASP definitie (1994) 

“Pijn is een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat  

met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in 

 termen van een dergelijke beschadiging” 

 

 

 

Williams en Craig (2016) 

 

“Pijn is een ‘schrijnende’ ervaring in verband met feitelijke of potentiele 
weefselbeschadiging met sensorische, emotionele, cognitieve en sociale 
componenten” 

 

 
 

  



Vormen van pijn 

Acute pijn 
 

 

 Plots 

 Protectieve functie/alarmfunctie 

 Intensiteit staat in verhouding met het letsel 

 Diagnostiek eenvoudig 

 Gemakkelijk aanvaard in de maatschappij 

 Behandeling volgens “het klassiek medisch model”  



Het klassieke medisch model 

Symptomen – diagnostiek – behandeling - genezing 

Diagnostiek: symptomen – pathologie - etiologie 

- Hoesten 
- koorts 

- pneumonie - bacterie 

Behandeling : - pijnbestrijding 

                                         - farmacologische/ non-farmacologisch  

Genezing! - ontslag, korte opname procedure,… 



Vormen van pijn 

Chronische pijn 
 

 Ontstaat geleidelijk 

 Pijn duurt > 3 à 6 maanden 

 Geen alarmfunctie meer 

 Weefselbeschadiging niet meer aantoonbaar 

 Moeilijk te diagnosticeren 

 Reageert niet op de klassieke medische en chirurgische interventies  

 Fysieke, psychologische uitputting 

 Sociaal niet aanvaardbaar 

 

 

 



Chronische pijn = complex 

 

 

 2/3 van de patiënten binnen het ziekenhuis 

 Continu pijnstimuli 

 Versterkende pijnstimuli 



Voorbeelden van pijnbeïnvloeding  

 

Lichaam 

 

Psycho 

 
Sociaal 

Biopsychosociaal 



Voorbeelden van pijnbeïnvloeding 

Cirkel van Loeser 

 

 



Voorbeeld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klinisch pijnsyndroom 

Met dank aan Prof. Morlion 



Karakter van verschillende soorten pijn  

Nociceptieve pijn 

 
 

Brandwonden                    postoperatieve pijn            posttraumatische pijn 

 



Karakter van verschillende soorten pijn  

Inflammatoire pijn = pijn bij ontsteking 

 

 

                         Reuma                                        na overbelasting 

 

 



Karakter van de verschillende soorten pijn  

Dysfunctionele pijn  

 

    Fibromyalgie, CVS                                Gewrichtspijn 

 

 

 

 



Karakter van verschillende soorten pijn  

Neuropathische pijn = zenuwpijn  

 

 

 Fantoompijn            Postherpetische neuralgie            Ischialgie/brachialgie 



Kankerpijn 

Oorzaken van pijn bij kanker 

 

 Pijn t.g.v. het ziekteproces 

 Pijn t.g.v. de behandeling  

 Pijn t.g.v. fysieke achteruitgang 

 

 



Doorbraakpijn 

Plotse toenemende pijn bij bestaande (chronische) pijn 

Soorten doorbraakpijnen 

• Incidentpijn 

• End of dose pijn 

• Spontane pijn 



Totale pijn 

 Lichamelijke pijn 

 Psychisch lijden 

 Sociale pijn  

 Spirituele pijn 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr.Ciceley Saunders 



Pijn bij ouderen 

Ouderen ontkennen vaak pijn, bagatelliseren pijn  

 

‘ dit hoort bij het ouder worden’ 

 

 

 Vaak onderbehandeld 

 Bij dementie 

 Pijn en delier  

 

 



Pijn …. een probleem !? 

2/3 van de patiënten ervaart pijn (Van den Beuken – Van Everdingen 2007) 

 

 40% tot 75% postoperatieve pijn (NRS-score ≥4/10) 

 50% tot 80% op de Spoedgevallen 

 75% kankerpatiënten hebben matig tot hevige pijn 

 ¼ van de Belgische bevolking heeft chronische pijn(Breivik H. et al.; European Journal of Pain, 

2006; 10; 287-333) 

 ???Rust- en verzorgingstehuis (boerlage et al 2008) 

 
 

 

 

 

 

www.verenso.nl/assets/Uploads/Downloads/Richtlijnen/VER-003-32-Richtlijn-Pijn-deel2-v5LR.pdf 

 

 



Van acute pijnklachten naar 
chronische pijn 

Vroeg stadium postoperatieve pijn signaleren 

 

50% herstelt na 2 weken 

70% > 4 weken 

90% < 3 à 4 maanden 

10% > 4 maanden 

 

 

 

 

 
www.dutchpainsociety.nl/files/rapport-regieraad-chronischepijn-2011.pdf 
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Negatieve 
gevolgen 



Incidentie van chronische pijn  
na operatie  
https://www.zol.be/sites/default/files/professionals/vorming/modulaire-opleiding-pijn/module_3_e._lambrecht-presentatie.pdf 

 

 

 

 

Operaties Incidentie van chronische 
pijn na chirurgie 

Totale knieprothese 7 – 33% 

Totale heupprothese 28% 

Thoracotomie 52% 

Hysterectomie 15 – 31% 

Hartoperatie 25% 

Amputatie 51 – 67% 

Steegers et al,NTVG 2009 

www.ntvg.nl/artikelen/late-chronische-pijn-na-een-operatie-voorkomen-door-goede-perioperatieve-pijnbestrijding/volledig 



Rol van de verpleegkundige 

Verpleegkundigen hebben een belangrijke rol!!!! 



Rol van de verpleegkundige 

 

 

 

“Neem klachten ernstig en doe er iets aan!!!!” 

 

 

 

 

 
Pijnregistratie in het UMCG Groningen 2016 

 
 

 



Pijnmeting 
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Pijnmeting 

 Pijnmeting = Belangrijk!!!! 

 

 Wanneer “PIJN” meten? 



Pijnmeting 

Zelfrapportage! 

Gedrag Fysiologie 



Pijnmeting 

NRS = Numeric Rating Scale 

 

 

 

 

 

 

 

Deze score wordt enkel door de patiënt weergegeven!  

 

  



Pijnmeting 

VAS = Visual Analoge Scale 
 

 

 

 

 

 

 

Deze score wordt enkel door de patiënt weergegeven!  



Pijnmeting 

SAS= Smiley Analoge Scale 

 

 

 

 

 

CAS= Colored Analoge scale 



Pijnmeting 

Multidimensionaal 

McGill Pain Questionnaire  

 

 



Pijnmeting 

Observeren van pijn bij ouderen indien zelfrapportage niet mogelijk is 

 

 

 Ouderen met beperkte communicatie 

 

 Observeren van pijn 

 

 



Pijnmeting 

PAINAD = Pain  In Advanced Dementia 

 



Pijnmeting 

PACSLAC-D 



Pijnmeting 

REPOS = Rotterdam Eldery Pain Observation Scale 



Pijnmeting 

DOLOPLUS 



Pijnmeting 

Andere observatieschalen terug te vinden via de link: 

 

 

www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Gehandicaptenzorg-
Observatie-pijngedrag-mensen-met-verstandelijke-beperking  
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Pijnmeting 

BPS = Behavioral Pain Scale  



Pijnmeting 



Pijnmeting 

Faciale Expressie 

..\..\Videos\Collage of Facial Expressions of Pain.mp4 
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Pijnmeting 

Lichaamskenmerken 
 Achteruitdeinzen 

 Rusteloos 

 Ijsberen 

 Rondlopen 

 Proberen te vertrekken 

 Pijnlijke plek beschermen 

 Pijnlijke plek aanraken en vasthouden 

 Gebalde vuisten 

 Foetuspositie 

 Stijf, verstard 



Pijnmeting 

Gedragsveranderingen 
 Zenuwachtig bewegen 

 Langzaam bewegen 

 Weigeren te bewegen 

 Impuls gedrag (herhaalde bewegingen) 

 Zich terugtrekken 

 Verminderde activiteit 

 Weerstand bieden 

 Stampen 

 Slaap/waakritme 

 

Gedragsverandering  Pijn? Delier? Dementie? 

 



Pijnmeting 

 

 

 Fysiologische veranderingen 

 

 Gedragsveranderingen 
 



Pijnbevraging 

Hoe pijn in kaart brengen 

 Anamnese 

 Lichamelijk onderzoek  

 

Op indicatie aanvullend onderzoek 

 In samenspraak met behandelende geneesheer 

 



Pijnbevraging 



Pijnbevraging 

Pijnanamneseformulier 



Pijnbevraging 



Pijnbevraging 



Citaat van de dag 

 

“I don’t mind pain, so long as it doesn’t hurt” 

..\..\Videos\Thomas pijn doen.mp4 
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