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Context van de pijnpatiënt 

De pijnpatiënt bevindt zich steeds binnen een 
systeem/context: 

 

- heeft een partner, kinderen, familie, vrienden 

- werkt, is vrijwilliger, sport,… 

- wordt begeleid door medici en hulpverleners 

 

 

 dit systeem van contacten en contexten hebben allen 

invloed op elkaar 



Casus 

Ingrid (43j) heeft al vele jaren rugpijn en heeft een operatie steeds uitgesteld. 
Op nadrukkelijk advies van haar specialist heeft ze toch ingestemd met een 
operatie. Haar geplande opname van een week werd verlengd met 3 dagen 
omdat men haar pijn moeilijk onder controle kreeg. 

Ze is gehuwd met Paul (52j) en hebben een zoon Thomas (14j) en een dochter 
Julie (7j). 

Ingrid werkt als leerkracht en Paul als arbeider in de haven. 

Ingrid spendeert veel tijd met Julie in de manege waar hun paarden staan. 

Ingrids schoonmoeder is na een lange strijd tegen kanker enkele maanden 
geleden overleden.  
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Draaglast en draagkracht 

Pijn verstoort het evenwicht tussen draaglast en draagkracht van een 
gezin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierdoor kunnen aanpassingsproblemen ontstaan binnen het gezin. 
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Draaglast van de context 

= verstoringen die het gezin of de partnerrelatie treffen in het 
hier en nu  (chronische) pijn 

2 aspecten binnen draaglast: 

 

 

- psychische aspecten = hoe ieder gezinslid de pijn beleeft 

 

- sociale aspecten = verstoringen die de pijn veroorzaakt 
in het systeem 



Draaglast casus 

 Psychische aspect draaglast: 

 

 Ingrid heeft verdriet en schuldgevoel omdat ze er niet kan zijn voor haar 
kinderen 

 Paul voelt zich machteloos, weet niet hoe hij moet omgaan met de 
gewijzigde thuissituatie 

 Julie wordt erg angstig: ‘wat is er met mama aan de hand’ 

 Thomas is boos omdat hij meer taken op zich moet nemen 
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Draaglast casus 

 Sociale aspect draaglast 

 

 Ingrid kan niet meer gaan werken, daling inkomen 

 Owv de pijn kan Ingrid minder bezig zijn met de kinderen 

 Paul moet huishoudelijke taken op zich nemen, rollen wijzigen 

 Ingrid kan niet meer gaan paardrijden, daling sociale contacten 

 Paul heeft geen tijd meer om de kinderen naar hun sportclub te brengen 
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Draagkracht van de 
context = vermogen van het systeem zich aan deze verstoringen aan 
te passen 

 

 

Bepaald door: 

 

 socio – economische omstandigheden en algemeen welzijn 

 netwerk 

 geschiedenis van het gezin en de gezinsleden 

 

 

 



Draagkracht casus 

 Socio-economische omstandigheden 

 

Omwille van een zware lening voor hun huis hebben ze het momenteel 
financieel moeilijk en kunnen ze geen professionele thuishulp betalen. 

Paul moet bovenop zijn voltijdse baan het hele huishouden op zich nemen en 
kan hiervoor niet op hulp rekenen. Thomas moet plots met de fiets naar school 
en Julie moet in de voor- en nabewaking blijven. 
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Draagkracht casus 

 Netwerk 

 

Ingrid en Paul hebben weinig familiale omkadering. Pauls moeder hielp voor 
haar ziekte veel maar is enkele maanden geleden overleden. Paul wil zijn vader 
niet om hulp vragen omdat deze het verlies van zijn vrouw nog aan het 
verwerken is. 

Ingrid is eerder gesloten; ze wil niemand lastig vallen met haar zorgen.  

Paul heeft een erg goede relatie met zijn collega’s en kan bij hen op verhaal 
komen.  

Ingrids collega kan Julie 2 dagen in de week na school mee naar huis nemen 
zodat ze dan niet in de nabewaking moet blijven. 
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Draagkracht casus 

Geschiedenis van gezin en gezinsleden 

 

Pauls moeder is vorig jaar overleden aan de gevolgen van kanker. Zijn moeder heeft erg 
veel geleden en is uiteindelijk overleden in het ziekenhuis. Hij vindt de rugpijn van Ingrid 
niets in vergelijking met de ziekte van zijn moeder en vindt niet dat ze zo ‘flauw’ moet 
doen. 

 

Ingrid heeft spijt dat ze de operatie zo lang heeft uitgesteld. Ze wilde er zijn voor haar man 
en schoonmoeder toen deze laatste ziek was. Heeft toen veel zorg voor haar opgenomen. 
Ze verwacht nu begrip van Paul voor haar pijn. 
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Draagkracht casus 

 Geschiedenis van gezin en gezinsleden 

 

Julie had een hechte band met haar grootmoeder die net is overleden. Sindsdien is ze erg 
angstig in een ziekenhuis. Haar verblijf in het ziekenhuis werd ook steeds verlengd en 
uiteindelijk kwam ze niet meer terug thuis. Wanneer mama langer in het ziekenhuis moet 
blijven dan verwacht wordt ze terug erg angstig en wil ze steeds bij mama blijven. Ze is 
bang dat ook mama niet meer thuis komt.  

 

Thomas heeft tijdens de ziekte van zijn grootmoeder veel op zijn zusje moeten passen en 
moest van moeder ook meer helpen thuis. Dit zorgde voor veel spanningen in huis en veel 
ruzie met zijn mama. De relatie tussen Thomas en Ingrid stond het laatste jaar erg onder 
spanning.  
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Context onderzoeken 

Familiale/sociale omkadering van patiënt bevragen 

 Woon je alleen, gehuwd, … 

 Werk, hobby’s, …? 

Bevragen welke plaats de pijn heeft binnen het gezin 

 Wie merkt iets van de pijn? 

 Hoe laat je het merken? 

 Hoe reageren ze hier op? 

 Wie of wat heeft een pos/neg invloed op de pijn 

Oog hebben voor risicofactoren chronische pijn  (zie verder) 

  

 

! Enkel observatie kan een verkeerd beeld geven ! 
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Context als risicofactor 
voor chronische pijn 
 

In het vlaggensysteem voor risicofactoren tot ontwikkelen 
van chronische pijn is ook veel aandacht voor deze context : 

    

 sociale en economische riscofactoren 

  

 arbeidsgebonden risicofactoren 

  

 psycho-sociale risicofactoren 

 

 



Context als risicofactor voor 
chronische pijn 

 

 

 Risicofactoren tot ontwikkelen chronische pijn 

 

- een overbeschermende partner (angstig, ongerust, neiging tot overnemen van taken) 

 

- straffende reacties van partner (negeren, …..) 

 

- gebrek aan ondersteunend persoon om over problemen te praten 

 

- gebrek aan steun van familie om terug te keren naar het werk 
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Mee te nemen naar dagelijkse 
praktijk 

 

 

Breder kijken dan individuele pijnpatiënt  

 

Context bevragen 

 

Bewust zijn van risicofactoren binnen context 

 

Ook aandacht voor sterkten, positieve elementen 
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