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ZORG DAT U PIJN DE BAAS BLIJFT



In deze flyer willen we u goed informeren over het belang van het goed behan-
delen van pijn. Pijn is een vervelend onderdeel van vele ziektes en operaties. 
Goede pijnstilling is daarom erg belangrijk, want:
• het draagt bij aan een vlotter herstel
• onvoldoende pijnstilling kan effectief hoesten belemmeren, uw slaap 
 verstoren en daarmee uw herstel vertragen
• te veel medicatie geeft kans op bijwerkingen. Het is dus belangrijk dat 
 u precies genoeg pijnstilling krijgt

Pijn is echter voor ieder mens verschillend. Daarom dient  een goede pijn-
bestrijding op maat plaats te vinden. Op de verpleegafdelingen en poliklinie-
ken in Ziekenhuis Rivierenland wordt pijn geregistreerd aan de hand van een 
pijnscore. De pijnscore geeft verpleegkundigen en artsen een beter inzicht in 
de mate waarin u pijn heeft. Op basis van uw pijn kunnen zij de pijnbestrijding 
zo goed mogelijk afstemmen op uw behoefte.

HOE WERKT HET?

PIJNSCORE
Een belangrijke voorwaarde om pijn goed te behandelen is dat u betrokken 
bent. De verpleegkundige vraagt u een aantal keer per dag hoeveel pijn u 
heeft. Zo krijgt zij een duidelijk beeld hoe uw pijn verloopt. Ook wordt er zo 
duidelijk of de pijnverminderde maatregelen voldoende helpen.
Het kan zijn dat u op meerdere plaatsen pijn heeft. Bijvoorbeeld pijn door een 
operatie of behandeling, of pijn door verkeerd of langdurig in bed liggen. Het 
is de bedoeling dat u de pijn die u als ergste ervaart, uitdrukt in een cijfer of 
plaatje, de pijnscore.
Nul (0) wil zeggen dat u geen pijn heeft en tien (10) betekent de ergste pijn die 
u zich kunt voorstellen.  

Een pijnscore van 3 en lager is acceptabele, houdbare pijn. Wanneer u extra 
pijnmedicatie heeft gekregen vraagt de verpleegkundige - na de inwerktijd van 
het medicijn,- nogmaals  naar de pijnscore, om te zien wat het effect is. Goede 
pijnbehandeling heeft een positief effect op uw herstel en hoe u zich voelt. 
Daarnaast kan een goede pijnbehandeling zoveel mogelijk voorkomen dat u 
last heeft bij doorademen, hoesten, bewegen, slapen, eten en andere dagelijk-
se activiteiten. 



BELANGRIJK
Wanneer u bijvoorbeeld aan uw been 
geopereerd bent en daarnaast ook pijn 
in de arm of pijn op de borst heeft (pijn 
die niets te maken heeft  met de  
behandeling of operatie) meld dit dan 
aan de verpleegkundige of arts. Dan kan 
hierop de juiste behandeling worden 
ingezet. 

Hoe meer informatie u kunt geven over 
uw pijnbeleving, hoe beter u ons helpt 
om u gerichter te behandelen.

BEHANDELING
Afhankelijk van uw pijnscore geeft de 
verpleegkundige of arts u volgens  
voorschrift pijnmedicatie. Indien nodig 
overlegt de verpleegkundige met de arts 
en wordt uw medicatie aangepast. 

VRAGEN?
Is u iets niet duidelijk of heeft u nog  
vragen, vraag gerust uw verpleegkundi-
ge of arts om toelichting. 

Iets gevoelig, 
geen beperking 
in de activiteit

Toch wel pijnlijk 
maar als ik stil 

lig, gaat het wel

Matig pijnlijk, 
ook in rust

Pijnlijk maar ik 
slaap ‘s nachts 

wel door

Pijnlijk, ik word 
vaak wakker 
van de pijn

Erg pijnlijk, ik 
slaap helemaal 

niet

Erg pijnlijk, ik kan 
aan niets anders 

meer denken

Zeer pijnlijk, 
doe iets!

Gevoelig, lichte 
beperking in de 

activiteit

M
ilde pijn

Ernstige pijn
M

atige pijn



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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