
     
 

 

Patiënteninformatie 

 

 

Algemene informatie over pijnmeting 

  

Inleiding 

In het LangeLand ziekenhuis wordt gewerkt met pijnregistratie. Wij doen dat om beter inzicht te 

krijgen in de mate waarin patiënten pijn ervaren. Dat kan helpen om de pijnbestrijding zo goed 

mogelijk af te stemmen op de pijn van patiënten. 

Dat betekent dat de verpleegkundigen aan alle patiënten op de afdeling drie keer per dag 

vragen om een cijfer toe te kennen aan de mate waarin zij pijn beleven. 

Een thermometer is een betrouwbaar instrument om vast te stellen of u koorts hebt. Een 

dergelijk instrument om pijn te meten bestaat niet. U bent de enige die kan vertellen of u pijn 

hebt en hoe erg die pijn is. 

Veel mensen vinden het moeilijk om aan anderen uit te leggen hoeveel pijn zij hebben. Dat is 

heel begrijpelijk, een ander kan uw pijn immers niet voelen. 

Het geven van een cijfer kan daarbij helpen. In deze folder leest u hoe u pijn een cijfer kunt 

geven. 

  

Het pijncijfer 

Vanaf opname tot ontslag vragen wij u driemaal per dag de pijn die u op dat moment heeft, een 

cijfer tussen 0 en 10 te geven. Dit gebeurt op vaste tijden tijdens de medicijnrondes, t.w. 8.00 

uur, 15.00 uur en 22.00 uur. 

U wordt gevraagd een cijfer geven tussen 0 en 10, waarbij de 0 staat voor ‘geen pijn’ en 10 voor 

‘ergst denkbare pijn’. 

Belangrijk is dat de pijn dragelijk/acceptabel moet zijn, d.w.z. een pijncijfer van 0 t/m 3. 

U moet met die pijnscore kunnen doorzuchten, ophoesten en bewegen. 

Bij het geven van een cijfer kan het helpen om terug te denken aan pijn waar u eerder last van 

hebt gehad en deze ‘oude’ pijn te vergelijken met uw huidige pijn. 

Wanneer u op meerdere plaatsen pijn hebt, kunt u het beste uitgaan van de pijn die u als ergste 

ervaart. 

Sommige mensen hebben alleen pijn op bepaalde momenten, bijvoorbeeld bij het bewegen of 

bij het plassen. In dat geval kunt u een cijfer geven voor dat bewuste moment. 

Het cijfer dat u geeft, komt op een daarvoor bestemd formulier wat deel uit maakt van uw 

verpleegdossier wat inzichtelijk is voor u, uw behandelaar en verpleegkundige. 

Aan de hand van deze gegevens kan uw behandelaar een doelgericht behandelplan opstellen. 

Misschien is het niet mogelijk de pijn helemaal weg te nemen. Wel hopen we samen met u de 

pijn terug te dringen naar een voor u aanvaardbaar niveau. 



Naast medicijnen kan er ook gekeken worden of andere behandelingen uw pijn kunnen 

verlichten. Denk hierbij aan ontspanningsoefeningen en fysiotherapie. 

Heeft u vragen over deze folder, stelt u deze dan gerust aan de verpleegkundige van de 

afdeling. 

  

Voordelen van goede pijnbestrijding 

Minder pijn geeft minder kans op complicaties en leidt tot sneller herstel. Kortom: een goede 

pijnbestrijding komt u ten goede. 

  

Tot slot 

Hopelijk is het voor u duidelijk dat teveel pijn niet goed voor u is. Het is niet nodig en het staat 

uw herstel in de weg. Denk daarom niet dat pijn erbij hoort en dat u het in stilte moet dragen. 

Praat erover met de verpleegkundige en met uw behandeld arts. 
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