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Inleiding 

Binnenkort wordt u geopereerd. De anesthesioloog zorgt ervoor dat u tijdens de 
operatie geen pijn voelt. Na de operatie treedt pijn op, die iedere patiënt anders 
ervaart. Voor een spoedig herstel na de operatie, is het belangrijk om pijn zo goed 
mogelijk te bestrijden. Hiervoor zijn verschillende methoden. Welke methode de 
voorkeur heeft, hangt af van de operatie. In overleg met u bespreekt de 
anesthesioloog een pijnbestrijdingstechniek.  
 

Waarom is pijnbestrijding na een operatie zo belangrijk? 

Uit onderzoek is gebleken dat pijn een nadelige uitwerking heeft op uw herstel. Een 
goede pijnbehandeling verbetert de wondgenezing, versnelt de revalidatie en 
vermindert de kans op een infectie in de longen (pijn belemmert het goed 
doorzuchten en ophoesten van slijm). Daarom vragen wij u, na de operatie hoeveel 
pijn u heeft en of de pijnstillers die u toegediend krijgt of slikt goed helpen. Hierdoor 
kan de pijnmedicatie, als dat nodig is, tijdig worden aangepast. Pijn is namelijk 
moeilijker te bestrijden als u langer wacht met het nemen van pijnstillers. Om uw pijn 
afdoende te kunnen bestrijden, dient u op tijd aan te geven als de pijn verergert. 
 

Hoe wordt de pijn gemeten?  

Gedurende uw verblijf in ons ziekenhuis meten de verpleegkundigen regelmatig uw 
pijngewaarwording. Wij meten het liefste met behulp van de VAS (Visual Analogue 
Scale) score (het pijnlatje).  Middels deze score krijgen we een redelijk inzicht in de 
mate van pijn, zoals u die ervaart. Aan de hand van deze score en in overleg met u, 
passen wij het pijnbeleid bij u aan. 

 
 
 
 
 

Naast de VAS kan ook met een numerieke schaal gemeten worden. Aan u wordt 
gevraagd welk cijfer u de pijn geeft. De “nul” betekent geen pijn en de “tien” is zeer 
ernstige tot ondragelijke pijn. 
0-1 = geen pijn 
2-3 = lichte pijn 
4-6 = matige pijn 
7-8 = ernstige pijn 
9-10 = zeer ernstige tot ondragelijke pijn 
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Bij (jonge) kinderen kan de Smiley schaal gebruikt worden. 
Dit pijnmeetlatje kan bestaan uit 5 - 6 gezichtjes, die de pijn verwoorden die het kind 
voelt. Door het verticale lijntje op of tussen 2 gezichtjes te schuiven, kan het kind zijn 
pijn-gewaarwording meedelen. 
 

 
 

Als de pijn wisselt 

Als u op meerdere plaatsen pijn heeft, kunt u het best uitgaan van de pijn die u 
ervaart in het geopereerde gebied. Sommige mensen hebben alleen pijn op bepaalde 
momenten, bijvoorbeeld bij bewegen. De verpleegkundige vraagt u ook naar de pijn 
in rust en tijdens bewegen, ook controleert de verpleegkundige of u goed kunt 
hoesten en zuchten. 
 

Pijnbehandeling algemeen 

Uw anesthesioloog kiest voor een methode van verdoven die de pijn na de operatie 
zo veel en zo lang mogelijk zal onderdrukken, maar in de meeste gevallen is extra 
pijnstilling nodig. Daarvoor zijn verschillende methoden beschikbaar. Het 
belangrijkste uitgangpunt is dat de pijn voor u acceptabel is (VAS < 4!). Indien dit niet 
het geval is wordt er actie ondernomen. 

Pijnbehandeling met tabletten/zetpillen/ injecties 

De meeste patiënten krijgen na de operatie, op vaste tijden pijnstillers 
voorgeschreven (meestal een combinatie van paracetamol en diclofenac). Dit is de 
basismedicatie, vastgelegd in het basispijnstillingsvoorschrift. Het is belangrijk dat u 
deze inneemt, ook als u geen pijn heeft! Bent u overgevoelig voor een van deze twee 
medicijnen, meldt u dit dan bij de anesthesioloog! Het is de bedoeling dat u de pijn 
voor blijft. Als de pijn te erg wordt (VAS > 4!), krijgt u een spuitje onder de huid of in 
de spier met een krachtige pijnstiller (morfine). Na de injectie vraagt de 
verpleegkundige naar het pijncijfer, om te controleren of de pijnstiller voldoende 
heeft geholpen (VAS < 4!). 
 

Het gebruik van morfine 

Na een operatie wordt naast de basis pijnmedicatie vaak morfine voorgeschreven, dit 
om pijnklachten te behandelen. Wij merken echter, dat sommige patiënten angst 
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hebben om morfine te nemen, omdat zij bang zijn voor de verslavende effecten. In 
het kort zetten wij voor u de voornaamste feiten over morfine op een rij. 
 Morfine indien gebruikt als pijnstiller is niet verslavend 

De hoeveelheid morfine die de arts u voorschrijft, wordt op het lichaam afgestemd 
en toegediend op basis van de pijnklachten.  
Bij acute pijnbestrijding na een operatie wordt er meestal kortdurend gebruik 
gemaakt van morfine, waardoor verslaving niet optreedt. Bij langdurige 
pijnbestrijding zal er enige gewenning optreden. Echter verdwijnt de oorzaak van 
de pijn, dan verdwijnt ook de behoefte aan morfine en wordt het gebruik ervan 
geleidelijk afgebouwd. 

 
 Morfine is een krachtige pijnstiller, met daaraan gekoppeld vanzelfsprekend 

meer bijwerkingen 
Net als bij ieder ander geneesmiddel, kunnen bij het gebruik van morfine ook 
bijwerkingen optreden. Ieder lichaam reageert anders op morfine: de één kan na 
het gebruik van morfine méér last hebben van misselijkheid, duizeligheid, sufheid 
en/of jeuk dan de ander. Bij langdurig gebruik van morfine kunt u last krijgen van 
verstopping, omdat de darmwerking verminderd is. In die situatie zal uw arts een 
recept voor een laxerend middel voorschrijven. In de loop van de behandeling 
verdwijnen de meeste bijwerkingen echter. Als u toch veel last van bijwerkingen 
blijft houden, wordt de pijnbehandeling met morfine gestopt en stapt u over op 
een ander middel. 

 
 Morfine veroorzaakt ademhalingsmoeilijkheden 

Alleen veel te hoog gedoseerde morfine (lees bij overdosering) kan negatief 
werken op de ademhaling. Blijft u twijfels houden bij het gebruik van morfine? 
Probeer dit bespreekbaar te maken en vraag uw arts om nadere uitleg. 
 

PCA 

PCA betekent in het Engels ‘Patiënt Controled Analgesia. Het komt er op neer dat u 
bij PCA uw pijnbestrijding zelf beheert en zelf toedient. (Er mag niemand anders voor 
u op de knop drukken!). U voelt de pijn en kunt zelf het beste beoordelen hoeveel 
pijnstilling u nodig heeft. Zodra u na de operatie wakker bent, krijgt u een 
bedieningsknop in de hand, deze is verbonden met de PCA-pomp. Uit de pomp loopt 
een dun slangetje dat samen met het infuus is aangesloten op de infuusnaald in uw 
arm. Zodra u pijn voelt opkomen drukt u op de bedieningsknop, er wordt dan een 
geringe dosis morfine aan u gegeven. Het effect is al na enkele minuten merkbaar. 
Blijkt het effect onvoldoende, dan drukt u weer op de bedieningsknop. Dit kunt u net 
zolang herhalen tot de pijn aanvaardbaar is. Als de pijn erger wordt, terwijl u zeer 
regelmatig drukt, dan dient u dit aan te geven bij de verpleegkundige. In overleg met 
de pijnverpleegkundige en/of anesthesioloog, wordt afgesproken hoelang u de PCA-
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pomp houdt. Meestal is dat 2 dagen. De PCA-pompen zijn zodanig beveiligd dat er 
geen overdosering kan plaatsvinden. 
 

De epidurale of peridurale katheter 

Voordat u onder narcose wordt gebracht oftewel gaat slapen, wordt er onder een 
plaatselijke verdoving een dun slangetje in uw rug ingebracht. Via dit slangetje 
worden er pijnbestrijdende medicijnen toegediend bij de grote zenuwbanen van 
bijvoorbeeld de borst of de buik. Deze zenuwbanen worden door de verdovende 
medicatie tijdelijk uitgeschakeld. Hierdoor zult u na de operatie niet veel pijn 
gewaarworden. Het slangetje blijft gedurende 3 dagen in uw rug. Het is zodanig 
afgeplakt dat u er nagenoeg geen hinder van zult ondervinden.  
 
Op de derde dag na de ingreep wordt het slangetje door de afdelingsverpleegkundige 
verwijderd. Ook hier merkt u nagenoeg niets van.  
 
Tijdens de epidurale pijnstilling kan het voorkomen dat u een dof/slaperig gevoel 
heeft in de bovenbenen of bij een hogere plaatsing van de epidurale katheter een 
dof/slaperig gevoel in de bovenarm(en). Indien u genoeg kracht blijft houden is dit 
niet iets om u zorgen over te maken, soms kan ook jeuk voorkomen. Deze 
bijwerkingen worden trouwens in de regel minder naarmate de epidurale pijnstilling 
langer duurt. 
 
Heeft u gedurende uw verblijf vragen of zijn er onduidelijkheden voor wat betreft het 
pijnbeleid, kunt u altijd de afdelingsverpleegkundige vragen contact op te nemen met 
het acute pijnteam. 
 

Acute pijnservice 

Het PCA en het epidurale pijnstillingsvoorschrift vallen onder de supervisie van het 
acute pijnteam. Dagelijks komt er een pijnverpleegkundige bij u aan bed langs die 
samen met u bekijkt hoe u de pijn ervaart. Indien nodig wordt er extra pijnstilling 
voor u afgesproken. 
 
Het acute pijnteam bestaat uit anesthesiologen en anesthesiemedewerkers. 
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Anesthesie Zuyderland 
Pijnbestrijding 
 
Afspraken polikliniek 
088 – 459 9714 
 
Openingstijden polikliniek 
Sittard-Geleen, Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. 
Heerlen, maandag t/m vrijdag van 08.30 – 12.30 uur 
 
Bezoekadres polikliniek 
Locatie Sittard-Geleen, Oost 03 
Locatie Heerlen, Tussenverdieping balie 10 
 
Internetadressen 

www.zuyderland.nl/pijn 
www.zuyderland.nl 
 
 


