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Niemand heeft graag pijn. Daarom doen we er binnen ZNA alles aan om pijn zo goed 
mogelijk te bestrijden. Lastig genoeg is pijn een complex iets: we weten allemaal wel wát het 
is, maar kunnen het meestal niet goed beschrijven. Iets wat nog moeilijker is voor kinderen, 
ouderen, of voor anderstaligen en mensen met psychische aandoeningen. Daardoor ontstaan 
er wel eens misverstanden rond pijn, en zelfs taboes. En die staan de goede pijnzorg in 
de weg. Het is belangrijk om daar iets aan te doen. Met dit krantje willen we dan ook de 
misverstanden wegwerken, de taboes doorbreken en pijn bespreekbaar maken. 

Elektrische  
ontlading Knijpend Brandend Koude Bonzend KloppendScherpKlemmend

Wat is pijn?
“Au, dat doet pijn.” Iedereen zegt het 
wel eens, maar niet iedereen voelt 
dan hetzelfde. Pijn is voor iedereen 
anders. Dat komt onder meer om-
dat pijn niet alleen iets lichamelijks, 
maar ook iets emotioneels is. Ben je 
zenuwachtig of moe, dan ervaar je 
soms meer pijn dan wanneer je om-
ringd bent door iemand die je graag 
ziet en geruststelt. 

“Wat voor jou hevige pijn is, kan 
voor een ander nog best meevallen. 
Hoe mensen pijn ervaren, is altijd 
persoonlijk. Het wordt onder 
meer beïnvloed door je medische 
voorgeschiedenis, psychologische 
achtergrond en culturele, familiale 
en sociale omgevingsfactoren.”

Verschillende soorten pijn
Vervelend. Onprettig. Alles over-
heersend. Pijn is maar moeilijk te 
omschrijven, maar vast staat dat 
het voor een lastig, onaangenaam 
gevoel zorgt. Pijn is in de eerste 
plaats een alarmsignaal. Die ‘acute 
pijn’ waarschuwt ons als er in ons 
lichaam iets fout loopt of als we 
ons bezeren. Maar als pijn langer 
duurt - en dus niet meer alleen een 
signaalfunctie heeft - spreken we 
over ‘chronische pijn’. We ervaren 
dan een pijnlijk gevoel dat lang 
aanhoudt of terugkeert voor lange-
re periodes. 

Er zijn twee soorten ‘chronische 
pijn’: de verklaarbare chronische 
pijn die optreedt bij duidelijke struc-
turele afwijking, zoals een breuk, 

infectie, zenuwletsel of tumor. Maar 
er is ook de onverklaarbare chroni-
sche pijn. Dan is er géén duidelijke 
oorzaak meer aanwezig. Pijn wordt 
een multifactorieel gezondheidspro-
bleem, waarbij zowel lichamelijke, 
maar ook psychische en sociale fac-
toren bijdragen aan de pijnbeleving 
en het pijngedrag. Deze chronische 
pijn vermindert je levenskwaliteit.

Praten over pijn
“Pijn kan ervoor zorgen dat we 
slechter slapen, minder eten, geen 
zin hebben om te bewegen of ons 
humeurig gedragen. Dat heeft niet 
alleen een invloed op ons dagelijks 
functioneren, maar ook op het 
genezingsproces, dat daardoor 
vertraagt. Het is dus belangrijk 
om over pijn te praten en erop te 
reageren.”

Pijn is erg persoonlijk: jij bent de 
enige die kan zeggen waar en 
wanneer het pijn doet. Pijn mag 
geen taboe zijn, maar toch is het 
dat soms. Er wordt niet over ge-
praat, omdat we denken dat wat we 
voelen ‘normaal’ is, omdat we angst 
hebben voor nieuwe onderzoeken, 
of omdat we er niemand mee willen 
lastigvallen.

Omdat er niet altijd over pijn 
gepraat wordt, houdt ZNA zijn 
patiënten extra goed in het oog. 
Van bij de opname tot het ontslag 
vragen onze zorgverleners 
naar je pijnervaring. Wat 
voel je? Waar voel je dat? 
En wanneer? Hoe 
hevig is die pijn? 
Voelt ze eerder 
dof, scherp of 
brandend? Komt ze 
in schokjes of geeft ze 
een beklemmend gevoel? 
Hoe meer informatie we 
krijgen, hoe sneller en 
dus hoe beter we de pijn 
kunnen bestrijden.
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Pijn meten én aanpakken
Hoe erg is je pijn op een schaal van 0 tot 10? Je hoorde het de arts of 
verpleegkundigen misschien al wel eens vragen. Om pijn te behandelen, 
moeten we weten om hoeveel pijn het gaat. Een goede aanpak steunt op een 
correcte meting. Faalt het meten, dan bestaat het risico op onderbehandeling.

Je pijn uitdrukken in een cijfer lijkt eenvoudig, maar dat is het niet altijd. 
Voor kinderen en patiënten met chronische pijn is het moeilijk, anderstaligen 
botsen vaak op communicatieproblemen en mensen met dementie of 
psychisch lijden herkennen pijn vaak niet of ervaren ze anders. Bij deze 
kwetsbare patiëntengroepen moet de pijnmeting dus anders verlopen.

Hoe pakken we de pijn aan?
Natuurlijk willen we allemaal  
vermijden dat je kind pijn heeft - 
zowel na een operatie, als na een 
prikje. Daarom zetten we, naast het 
bestrijden van pijn, ook sterk in op 
het voorkomen ervan. 

 > Na een operatie geeft de ver-
pleegkundige op vaste tijdstip-
pen pijnstilling - zelfs als je kind 
(nog) niet klaagt van pijn. 

 > Ook als ouder speel je een 
belangrijke rol bij de pijnbestrij-
ding, want thuis neem jij de taak 
van de verpleegkundige over (zie 
kader hiernaast).

 > Een prikje? Met enkele tips 
zorgen we ervoor dat dit minder 
pijnlijk is (zie kader hieronder).

Bij personen met chronische pijn 
Hoe meten we de pijn?
Deze patiënten hebben voortdurend 
pijn - van zeer licht tot zeer hevig. 
Wanneer ze lichte pijn hebben, kun-
nen ze de hele wereld aan, maar zeer 
hevige pijn blijft vaak verborgen. 
Deze schommelingen maken dat er 
veel onbegrip is.

 > De zorgverlener richt zich op 
de pijnbeleving, de eetlust, het 
slaappatroon en emotionele as-
pecten zoals angst en boosheid.

 >  Is het te lastig om de pijn in een 
cijfer uit te drukken? Dan worden 
er pijnmeetschalen gebruikt.

Hoe pakken we de pijn aan?
Bij een patiënt met chronische pijn 
proberen we niet alleen de hevig-
heid van de pijn te verminderen, 
maar ook - en vooral - zijn levens-
kwaliteit en zijn fysieke, psychische 
en sociale toestand te verbeteren.

 > De opvolging en behandeling 
van chronische pijn gebeurt 
volgens een biopsychosociaal 
model dat rekening houdt met 
de verschillende aspecten van 
pijn: gewaarwording, emotie, 
kennis en gedrag.

 > Soms wordt de patiënt doorver-
wezen naar een psycholoog die 
onderzoekt hoe de pijn mentaal 
in stand wordt gehouden of zelfs 
wordt versterkt en die deze  
factoren dan ook 
aanpakt. Tegelijk 
wordt ook de  
psychologische 
flexibiliteit van de 
patiënt verhoogd, 
zodat hij de som-
bere gedachten en 
negatieve gevoelens 
die de pijn met zich 
meebrengt beter 
kan opvangen. 

Enkele tips voor pijnstilling bij je kind thuis

Is pijnstilling nodig? Volg dan deze richtlijnen:

 > Paracetamol en/of Ibuprofen mag je bij koorts en/of pijn gebruiken 
(en dus ook bij pijn zonder koorts).  Dit heb je best altijd in siroop-
vorm in huis. Zo kan je snel reageren als je kind pijn heeft. 

 > Orale toediening - bijvoorbeeld via siroop - heeft de voorkeur.  
Gebruik enkel suppo’s als orale pijnstilling niet mogelijk is, omdat 
je kind bijvoorbeeld moet braken.

 >  Ook thuis na een operatie of opname geef je de pijnmedicatie best 
op vaste tijdstippen - net als in het ziekenhuis. Zo ben je de pijn 
voor en heeft je kind zo weinig mogelijk last. 

0 - 3 De pijn is draaglijk, 
 je functioneren wordt niet belemmerd.

4 - 6  De pijn begint te overheersen,
 je functioneren wordt gestoord.

7 - 9 De pijn is ondraaglijk,
 je functioneren wordt verhinderd.

10  Je functioneren  
 is onmogelijk.

Bij kinderen
Hoe meten we de pijn?

 > Baby’s en peuters kunnen hun 
pijn nog niet zelf beschrijven en 
beoordelen. Daarom letten de 
zorgverleners op de gelaatsuit-
drukking, de activiteiten en de 
troostbaarheid van het kindje 
en geven de pijn - op basis van 
observatieschalen - een cijfer.

 > Grotere kinderen duiden zelf hun 
pijn aan op een kindvriendelijke 
pijnmeetschaal (zie afbeelding 
hierboven). Aan de 
achterzijde ervan 
leest de verpleeg-
kundige af om 
welk pijncijfer 
het gaat. 

Tips voor een minder pijnlijke prik!
 > Voor pasgeborenen: geef borstvoeding of geef glucose 30% (= sui-

keroplossing). Geef dit vóór en tijdens de prik.
 > Gebruik toverzalf (EMLA®, Rapydan®) om de huid te verdoven (met 

voorschrift te verkrijgen bij de apotheek).
 > Gebruik neutrale taal i.p.v. de aandacht op de pijn te richten. Ver-

mijd dus woorden die de angst doen toenemen, zoals ‘pijn’, ‘naald’, 
‘prik’…

 > Zorg voor afleiding aangepast aan de leeftijd van het kind (film, 
muziek, windmolentje, bellen blazen…).

 > Zorg voor positieve aanmoediging zoals ‘Je hebt het goed gedaan’!
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Niet iedereen 
met pijn
ziet er zo uit

Sommige 
mensen met 
pijn zien  
er zo uit

Oordeel 
dus niet 
te snel !

Wat bij een verslaving?
Mensen met een verslaving lopen het risico op een minder goede pijn-
behandeling, deels omwille van de maatschappelijke vooroordelen 
die over hen bestaan, deels omwille van de beperkte kennis rond deze 
problematiek.
Verslaving en pijn zijn verwante aandoeningen: de toestand van het 
ene beïnvloedt de behandeling van het andere. Bij pijnbehandeling 
moet er rekening worden gehouden met: 

 > de omstandigheden die met de verslaving te maken heb-
ben, zoals een veranderde pijnbeleving en lichamelijke 
afhankelijkheid

 > de wisselwerking tussen de voor-
geschreven medicijnen en de 
eventueel ingenomen illegale 
middelen

#!!!? ...
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Bij anderstaligen 
Hoe meten we de pijn?
Cultuurverschillen en communicatie- 
problemen kunnen leiden tot onbe-
grip, wat dan weer angst, irritatie 
of bezorgdheid kan opwekken. Die 
emoties kunnen ervoor zorgen dat 
de pijn verkeerd ingeschat wordt.

 > Om taalkundige hindernissen 
te vermijden, wordt er gewerkt 
met pictogrammen of observeert 
men het gedrag.

 > De zorgverleners letten erop 
dat ze korte, duidelijke zinnen 
gebruiken en checken regelmatig 
of de patiënt hen begrijpt.

Indien nodig wordt er een tolk opge-
roepen of een vertaal-app gebruikt. 

Bij personen met psychisch lijden
Hoe meten we de pijn?
Psychische aandoeningen kunnen 
ervoor zorgen dat de pijnbeleving 
verandert: de pijndrempel verhoogt 
of verlaagt, er wordt meer aandacht 
besteed aan pijn, of de pijnexpressie 
wordt anders.

 > De pijnbeoordeling gebeurt tij-
dens het standaard psychiatrisch 
onderzoek.

Na een herseninfarct (CVA) 
Hoe meten we de pijn?
Na een herseninfarct heeft de pati-
ent het vaak moeilijk om zijn pijn te 
beoordelen omdat hij de pijnvraag 
niet begrijpt of er moeilijk op kan 
antwoorden. En dat terwijl de  
letsels in de hersenen of het  
ruggenmerg vaak voor de aanwe-
zigheid van hoofd-, schouder- of 
centrale pijn kunnen zorgen.

 > Om de pijn te beoordelen wordt 
zo nodig een observatieschaal 
gebruikt.

Bij personen met dementie 
Hoe meten we de pijn?
Voor mensen met dementie (de 
verzamelnaam voor een aantal her-
senziektes waarbij de verstandelijke 
vermogens, zoals het geheugen en 
de taal, afnemen) is het herkennen 
en signaleren van pijn erg moeilijk. 
Ze kunnen niet goed aangeven of ze 
pijn hebben en uiten, door gedrags-
veranderingen, hun pijn op een 
andere manier. 

 > Zorgverleners meten pijn via een 
gedragsobservatieschaal. Ze let-
ten hierbij op veranderingen in 
het gedrag, de gezichtsuitdruk-
king en de stemming.

Veel van de onbegrepen handelingen van demente patiënten worden 
eigenlijk veroorzaakt door pijn:

 > grimassen, fronsen of een gespannen, verdrietige  
gezichtsuitdrukking

 > kreunen, grommen, schreeuwen, om hulp roepen,  
agressieve of beledigende taal

 > sociaal ongepaste handelingen, agitatie, tegenstribbelingen en 
dwaalgedrag

 > verandering in eet- of slaapgedrag
 > onrustige lichaamsbewegingen: wrijven, friemelen, gespannen  

houding, moeite met opstaan, geneigd zijn om sneller gebruik te 
maken van hulpmiddelen

Hoe pakken we de pijn aan?
Een doeltreffende pijnbehandeling 
bij personen met dementie begint 
en eindigt met een goede opvol-
ging: van het herkennen van de 
pijnklachten tot het evalueren van 
de behandeling.

 > De zorgverleners of familieleden 
zien erop toe dat de voorgeschre-
ven medicatie correct wordt 
ingenomen. 

 > Omdat de patiënt moeilijk zelf 
kan omschrijven welk effect de 
behandeling heeft, volgt de zorg-
verlener op of het gedrag van de 
patiënt terug normaliseert.
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MAT: Multidisciplinair  
Algologisch Team: 
Pijnverpleegkundigen, pijnpsycholo-
gen, pijn- en zaalartsen behandelen 
pijn bij de gehospitaliseerde patiënt.

03 280 24 40 pijnverpleegkundige  
ZNA Middelheim, ZNA Joostens

03 800 62 39 pijnverpleegkundige  
ZNA Jan Palfijn, ZNA Sint-Elisabeth

03 217 70 02 pijnverpleegkundige  
ZNA Stuivenberg, ZNA Sint-Erasmus,  
ZNA Hoge Beuken

MPC: Multidisciplinair  
PijnCentrum: 
Een medisch, verpleegkundig en para- 
medisch team behandelt chronische 
pijn bij de ambulante patiënt.

03 830 95 55 secretariaat  
 ZNA Hoge Beuken

03 830 95 53 pijnverpleegkundige MPC  
 ZNA Hoge Beuken

0476 78 10 66 pijnverpleegkundige MPC - 
verpleegkundig coördinator pijnteam ZNA 

Pijnklinieken: 

Hier wordt acute en chronische  
pijn met medicatie en infiltraties 
behandeld.

03 830 95 55 ZNA Middelheim  
 ZNA Hoge Beuken

03 640 28 20 ZNA Jan Palfijn 
 ZNA Sint-Elisabeth 
 ZNA Stuivenberg

Pijnteam pediatrie: 

Pijnverpleegkundige,  
pijn- en zaalarts behandelen  
pijn bij kinderen.

03 280 49 58 ZNA pediatrische 
 pijnverpleegkundige

Meer informatie vind je hier: www.zna.be
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 > ACUUT
 > ARTS
 > CHRONISCH
 > KINDEREN
 > OUDEREN
 > PIJN
 > PIJNBELEID
 > PIJNBELEVING
 > PIJNGEVOEL 
 > PIJNSCORE
 > PIJNSTILLER
 > PSYCHOLOOG
 > THERAPIETROUW
 > WEEFSELPIJN
 > ZENUWPIJN
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Samen verzachten we de pijn
Hoe je pijn ervaart is persoonlijk en kan niet altijd objectief gemeten wor-
den, daarom nemen we je pijnklachten altijd ernstig en werkten we een 
betrouwbaar pijnbeleid uit. Het doel? De pijn optimaal behandelen en de 
klachten onder controle krijgen. De pijn volledig wegnemen lukt niet altijd, 
maar we doen er alles aan om ze zoveel mogelijk te verlichten.

(Pijn)arts Para- 
medici

Pijnver- 
pleegkundige

(Pijn)- 
psycholoog

Verpleeg- 
kundige

Feiten & Fabels over pijn

FABEL - Pijn hoort erbij.
 > Een goed pijnbeleid is een recht voor iedereen en 

kan het genezingsproces positief beïnvloeden. 

FEIT - Hoe ouder je bent, hoe meer kans op pijn. 
 > Je krijgt immers hoe langer hoe meer  

kwaaltjes.

FABEL - Paracetamol is onschuldig
 > Hoewel Paracetamol - veilig lijkt, kunnen er 

bij overdosering of langdurig gebruik neven-
werkingen optreden. Hou je dus altijd aan de 
voorgeschreven dosis en verspreid die goed 
over de dag. 

FEIT - Neem je medicatie niet zoals  
voorgeschreven, dan slaat de behandeling  
niet aan. 

 > Een correcte inname op basis van medisch 
advies is altijd nodig.

FABEL - Pijnstillers neem je enkel wanneer de 
pijn (na operatie) zeer hevig is.

 > Pijnstillers werken het best als er steeds een 
bepaalde hoeveelheid van in het bloed aanwe-
zig is. Dat bereik je door de pijnmedicatie op 
regelmatige tijdstippen toe te dienen.

Een goed pijnbeleid :
 > wordt opgestart en opgevolgd door de arts
 > verloopt in stappen: het effect van de pijnmedicatie wordt, samen 

met de patiënt, geëvalueerd en gemeten
 > gebeurt in samenspraak met de patiënt en stemt zich af op de 

gezondheidstoestand, persoonlijke voorkeur, eerdere ervaringen en 
gevoeligheden van de patiënt

 > houdt rekening met de oorzaak en intensiteit van de pijn
 > steunt op voorlichting en advies, waarbij rekening wordt gehouden 

met de soort pijn en de gekozen behandeling
 > omvat ook educatie van de patiënt


