
Klinische les voor 
pijncoaches TMZ

Anne van Rijsewijk
Verpleegkundig Specialist AGZ
Overbrugging en PG



Doel

o Effectieve behandeling en 
begeleiding van cliënten / 
bewoners in het proces rondom 
pijn;

o Uniformiteit in beoordelen en 
rapportage van pijnklachten;

o Verbetering van kwaliteit van zorg 
in het proces rondom pijn.



Dit gaan we 

bespreken
THEORIE:

- Wat is pijn?

- Soorten pijn

HERKENNEN VAN PIJN

- Wat zie je aan de cliënt / bewoner

- Pijn bij mensen met dementie 

- Pijn bij mensen met somatische aandoening

- Pijn score instrumenten

- Pijn anamnese

BEHANDELING:

- Niet-medicamenteus

- Medicamenteus

ROL PIJNCOACH:

- Stroomschema

- Rol op de afdeling

- samenwerken

Nb. De afbeeldingen komen van google.nl, tenzij anders vermeld



Waarom deze scholing?

 Bij toename leeftijd, 

toename pijn;

 Problemen met 

(h)erkennen

 ‘Ouderdom komt met 

gebreken’

 Ouderdom betekent 

niet dat we pijn dan 

moeten accepteren..

Belangrijke rol 

voor V&V!!



Wat is pijn?



Wat is pijn?

Pijn is een onaangename 

sensorische of emotionele 

ervaring samenhangend met 

actuele of potentiële 

weefselbeschadiging of 

beschreven in termen van 

een dergelijke beschadiging

(International Association for the Study of 

Pain,1979

Pijn is wat de patiënt zegt 

dat het is en treedt op 

wanneer de patiënt zegt dat 

het optreedt

(McCafferty)



Wat is pijn?

Pijn is een onaangename 

sensorische of emotionele 

ervaring samenhangend met 

actuele of potentiële 

weefselbeschadiging of 

beschreven in termen van 

een dergelijke beschadiging
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Pijn is wat de patiënt zegt 

dat het is en treedt op 

wanneer de patiënt zegt dat 
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(McCafferty)

Welke definitie spreekt jou meer aan?



Eigenschappen 

pijn

 Er is sprake van menselijk leed;

 Onaangenaam;

 Abstract;

 Subjectief;

 Ervaring;

 Verklaring?;

 Invloed van emoties;

 Invloed cultuur;

 Invloed religie.



Welke soorten 

pijn ken je?



Pijn: duur



Acute pijn

 Weefselbeschadiging;

 Schadelijke prikkel  pijn

 Diagnose redelijk eenvoudig te 

stellen

 Reageert (vaak) goed op 

somatische behandeling

 Duur: < 6 maand



Chronische pijn

 Herstel duurt langer dan 

verwacht;

 > ongeveer  3-6 maanden

 Langer pijnklachten = 

slechtere prognose 





Oorzaken 

pijn

 Weefselpijn 

 nociceptieve pijn

 Viscerale pijn

 Zenuwpijn 

 neurogene pijn / 

neuropathie 

 (Psychogene pijn) 



Weefselpijn 
(nociceptieve 
pijn)

 Acute 

weefselbeschadiging 

 Relatie tussen prikkel 

en waarneming

 Heeft een functie 

waarschuwingssignaal 

 Weefselpijn vanuit 

organen in 

borst/buikholte



Voorbeelden 

weefselpijn

 Met een hamer op je 

duim slaan

 Versleten 

tussenwervelschijven in 

de rug

 Blinde darmontsteking



Zenuwpijn 
(neurogeen)

 Centraal

 Perifeer



Welke kenmerken ken je?

Bij welke cliënten komt

deze pijn voor?



Kenmerken neurogene pijn

 Steken

 Branden

 Tintelen

 Doofheid

 Op watten lopen

 Mieren onder/op 
de huid

 beklemmen

Nursing.nl



Centrale zenuwpijn

 Beschadiging in het centrale 
zenuwstelsel

 Door (chronische) aandoening of 
trauma

 Vermoeden: verkeerd functioneren van 
zenuwcellen in de thalamus > 
‘schakelcentrum tussen hersenen en 
ruggenmerg’

 Vuurt heftige prikkels af / geeft geen 
prikkels meer door / geeft verkeerde 
prikkels door

 Prevalentie: MS 30%, CVA <10%

 Moeilijk te behandelen!



Perifere 

zenuwpijn

 Beschadiging van de 

zenuw

 Pijn / gevoelsstoornis 

in verloop van de 

zenuw (knoop)

 Diabetes Mellitus, 

kanker, hernia



Vergelijk tussen 
weefselpijn en zenuwpijn



Herkennen 

van pijn

 Hoe herken jij dat 
iemand pijn heeft?

 Wat doe je dan?

 En als het niet werkt?

 En als je het eigenlijk 
wel mee vind vallen?

 En als iemand het niet 
aan kan geven?



Pijn bij 

dementie



Uitingen van pijn…

 Abnormaal voorzichtig of langzaam bewegen bij 

veranderen van houding, moeilijk opstaan

 Functieverlies

 Zuchten of kreunen, grimassen, fronsen

 Pijnlijke plek vasthouden of beschermen

 Gespannen, verdrietig gezicht, van streek zijn, 

depressie, teruggetrokken of angstig gedrag

 Aan weinig activiteiten deelnemen, slapeloosheid



…Bij dementie kan pijn er ook zo uit zien

 Gespannen lichaam, 

friemelen/wrijven

 Snel hulpmiddelen pakken

 Tegenstribbelen, agitatie, 

onrustig gedrag, sociaal 

ongepast gedrag en dwalen

 Onbedoeld gewichtsverlies, 

verminderde eetlust

 Huilen, grommen, gillen

 Uitbarstingen en schreeuwen

 Onbegrepen gedrag



Pijn bij 

dementie

 Vind je dit makkelijk te 

herkennen?

 Gebruik je al een 

scoringsinstrument?

 Hoe ga je hier mee om in 

het team?



Pijn bij dementie

Achteruitgang 
van geheugen 

en 
communicatie

A-typische 
presentatie

Proces tot 
waarneming 

van pijn



Objectiveren van pijn: PAIC
Pain Assessment in Impaired Cognition

Observeren van pijn op PG

Drie categorieën

• gezichtsuitdrukkingen

• stemgeluiden

• lichaamsbewegingen



Wanneer vul je de PAIC in:

Bij twijfel/vermoeden 
pijn

Bij verandering gedrag 
en/of onbegrepen gedrag

Evalueren interventie pijn



 Zorg voor rustige omgeving

 Scoor alles wat je op dát moment ziet, 

ook ‘normale’ uitingen

 Observeren, dus niet interpreteren

 Bij voorkeur met 2 personen invullen 

 1 handelt (ADL, helpen met eten)

 Ander observeert en vult in 

 Ongeveer 3-5 minuten

Hoe vul je 

de PAIC in?





Interpretatie score PAIC

Een score ≥ 3 
betekent 

(vermoeden 
van) pijn

PAIC is een 
hulpmiddel, 

géén 
diagnosemiddel

Score van 6 
betekent niet 
2x meer pijn!

Scores zijn niet 
te vergelijken 

met scores 
andere cliënten



Gevolgen pijn 

bij dementie 

o Moeizamer bewegen

o Vaker vallen

o Toename beperkingen

o Afname participatie 
isolement

o Angst

o Depressiviteit

o Slaapstoornissen

o Onbegrepen gedrag

Vicieuze cirkel waardoor 
toename van functionele & 
cognitieve achteruitgang



Pijn bij somatische

aandoeningen



 Pijnkaart voor lokalisatie

 Pijndagboek

 Zelfrapportage

 Pijnmeetinstrumenten/observatieschal

en

 DN4

 Landelijke pijnanamnese

Pijn 

objectiveren



Zelfrapportage

 Inventariseren van pijn

 Objectiveren pijn

 Evaluatie van pijn

 Afkapwaarde ≥ 4



Score / 

vragenlijsten 

 Objectiveren van 

klachten;

 Uitvragen van 

klachten;

 Inzicht krijgen in 

copingsvaardigheden;

 Holistisch model



TMZ

Landelijke 
pijnanamnese

DN4 (douleur 
neuropatique)



Landelijke 

pijnanamnese

 Gebruikt de PES-structuur
(Probleem-Etiologie-
Symptomen)

 Bij ‘nieuwe’ klachten

 Aanhoudende bekende / te 
verwachten klachten die te 
lang aanhouden, plotseling 
‘zonder reden’ verergeren. 

 Postoperatief

 Volwassenen en geen 
cognitieve stoornissen



DN4

 Bij vermoeden van 

neurophathische pijn

 4 aanvullende vragen

 Volwassen en geen 

cognitieve stoornissen



Behandeling 

van pijn



Behandeling 

pijn

 Oorzaak wegnemen

 Niet-medicamenteus

 belangrijke rol V&V > 
gebruik je score-
instrumenten

 vaak gericht op 
pijnverlichting / 
coping

 Multidisciplinair

 Medicamenteus



Niet-
medicamenteuze 
interventies

o Complementaire zorg 
(zoals massage, etherische 
olie, muziek)

o Ontspanningsoefenignen

o Rustige benaderingswijze

o Rustige omgeving

o Angst weg nemen

o Afleiding 

o Kleding aanpassen

o Elementen PDL



Medicamenteuze 

behandeling

 Bij voorkeur oraal of transdermaal

 Vaste tijden  opbouwen spiegel

 Bij doorbraakpijn: zo nodig medicatie

 En dan ook gebruiken! 

 Evalueer regelmatig:

 Doel behaald?

 Bijwerkingen?

 Afbouwen?



Weefselpijn



Zenuwpijn

 Moeilijk te behandelen met 
gangbare pijnstilling;

 Atypische pijnstilling

 Werkingsprincipe berust op 
‘bijwerking’ van de medicatie

 Antidepressiva (amytriptilline)

 Anti-epileptica (lyrica)

 Niet direct effectief (> 6 weken)

 Dosering vaak lager dan bij 
initiële ziektes



Medicatie voor bijkomende klachten / 

symptomen / problemen

 Medicatie ter preventie van bijwerkingen 

 Groot belang van rapportage door V&V!!

 Maagklachten

 Obstipatie

 Delier 

 Depressie

 Angst

 Slaapstoornissen



Verzorging en 

verpleging in 

TvPZ met 

multidisciplinair 

team

 Signaleren;

 Uitvragen en objectiveren klachten;

 Begrip en empathie; 

 Voorlichting en educatie;

 Ondersteunende zorg;

 Hulp ADL

 Hulpmiddelen

 Aandacht voor houding

 Uitvoeren en beoordelen van interventies;

 Bewaken energiebalans: 

 Beoordelen (bij)werking medicatie

 Activiteiten:

 bewegen op maat; endorfine release 

 Opstellen adequaat zorgplan



Multidisciplinair!

 Specialist 
Ouderengeneeskunde

 Verpleegkundig specialist

 Fysiotherapie

 Ergotherapie

 Psycholoog

 Logopedie

 Geestelijke verzorging

 Vrijwilligers

 Activiteitenbegeleiding

 Tandarts

 Muziektherapeut 



Stroomschema: pijn

- Multidisciplinair

- Grote rol V&V

- Sluit aan bij 

stroomschema 

‘onbegrepen gedrag’

- Te vinden via MijnTMZ
(mijn TMZ > werkgroep Pijn > handige links)

- Te vinden via ECD
(‘meer’> links)



Rol van de 

pijncoach

 Houd pijn onder de aandacht!

 Scholing van je teamgenoten 
in herkennen, scoren en 
behandelen van pijn:

 Klinische les

 Agenderen in je 
teamoverleg

 Bedside-teaching 

 Vraagbaak voor de afdeling



 Pijn komt vaker voor dan je 
denkt

 Pijn accepteren we niet bij 
ouder worden

 Je hebt een grote en 
belangrijke rol als 
verzorgende of 
verpleegkundige

 Pak je rol als coach!

 Kom je er niet uit? Vraag hulp!



Meer weten?

 https://www.mijntmz.nl/projecten/pijn/Paginas/default.a
spx

 https://www.venvn.nl/afdelingen/pijnverpleegkundigen/

 https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/pijn-en-
comorbiditeit (UNO netwerk) 

 https://www.venvn.nl/media/gvtnprzf/wat-is-
complementaire-zorg.pdf

 https://www.venvn.nl/afdelingen/complementaire-zorg/

https://www.mijntmz.nl/projecten/pijn/Paginas/default.aspx
https://www.venvn.nl/afdelingen/pijnverpleegkundigen/
https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/pijn-en-comorbiditeit
https://www.venvn.nl/media/gvtnprzf/wat-is-complementaire-zorg.pdf


Vragen?


