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Inleiding 
U heeft op dit moment pijn. Dit is een naar gevoel en kan u ook 
beperken als u wilt  bewegen, eten, slapen of gewoon iets leuks 
wilt doen. Pijn kan er ook voor zorgen dat u niet lekker in uw 
vel zit, prikkelbaar bent, of juist stil of teruggetrokken bent. Als 
u een lange tijd pijn heeft kan dit ook invloed hebben op uw 
relatie, werk, vriendschappen of andere dingen die voor u 
belangrijk zijn.  
 

Pijn  
Geen pijn is hetzelfde. Iemand die geopereerd is heeft een 
ander soort pijn dan iemand met een hernia of migraine. De 

pijn van een maagzweer is ook heel anders dan die van een 
gebroken heup. Bij een kwaadaardige ziekte hangt de pijn 
vooral af van de plaats in uw lichaam waar de ziekte actief is. 
Ook speelt dan mee hoe ver de ziekte gevorderd is. 
 
Pijn kan heel verschillend voelen: stekend, drukkend, kloppend, 
zeurend, branderig, prikkelend of dof. De pijn kan heel 
plaatselijk zijn, of juist uitstralend. U kunt de mate van pijn 
aangeven met de pijnscore. Meer informatie hierover leest u in 
de folder ‘de pijnscore’. 
 

Pijnstillers 
Misschien gebruikt u liever geen pijnstillers, of vindt u dit eng. 
Toch is het belangrijk om het gebruik niet uit te stellen. Vroeg 
beginnen met pijnstillers is niet gevaarlijk en waarschijnlijk 
voelt u zich er een stuk beter door als u ze gebruikt. U hoeft 
ook niet bang te zijn dat door een vroege start het later niet 
meer mogelijk is om uw pijn te behandelen. 
 
Als u een pijnscore van 4 of hoger heeft, dan zal de 
verpleegkundige in overleg met de dokter zorgen voor de 
behandeling van pijn met medicijnen. 

 
Op de verpleegafdeling gebruiken we drie soorten pijnstillers: 
1. Paracetamol  
2. NSAID's (ontstekingsremmende pijnstillers) 
3. Opioïden  
 
 



 

1. Paracetamol: dit is een goedkope en goede pijnstiller die 
gebruikt wordt bij milde pijn. Het is belangrijk dat u dit 
regelmatig gebruikt. U slikt meestal drie tot vier keer per 
dag twee tabletten van 500mg. 

 
2. NSAID’s: worden gebruikt als paracetamol onvoldoende 

helpt. Dit is een ontstekings- remmende pijnstiller en kan 
ook samen gebruikt worden met paracetamol. Dit medicijn 
kan helaas ook maagklachten veroorzaken. Daarom krijgt 
u een maagbeschermer als u dit medicijn gebruikt. De 
NSAID die wij op onze afdeling meestal gebruiken heet 

DICLOFENAC. U krijgt deze als tablet of zetpil.  
 

3. Opioïden: Als bovenstaande medicijnen onvoldoende 
helpen, dan krijgt u in overleg met de arts opioïden. Dit 
zijn medicijnen zoals bijvoorbeeld morfine. De sterkte kan 
variëren en ook dit medicijn kan gebruikt worden in 
combinatie met paracetamol en NSAID’s.  

 
Dosering 
U krijgt vaak een bepaalde basisdosering van morfine die lang 
werkt, aangevuld met een snelle en kortwerkende variant van 

morfine voor wanneer de pijn tóch een keer doorbreekt. Wij 
noemen zulke plotselinge pijn doorbraakpijn. Het is verstandig 
om de basisdosering te verhogen als u vaak doorbraakpijn 
heeft. U heeft dan minder vaak pijnpieken. De behandelend 
arts besluit of de basisdosis kan worden verhoogd. Incidentpijn 
lijkt op doorbraakpijn, maar u voelt dit alleen bij bepaalde 
activiteiten of handelingen, bijvoorbeeld tijdens het douchen. 
Door de extra inspanning krijgt u extra pijn. Deze incidentpijn 
is voorspelbaar. Daarom kunt u uit voorzorg van te voren een 
snel en kortwerkend opioïd nemen.  
 

Toediening 
Morfine is er in verschillende toedieningsvormen, zoals 
tabletten, pleisters, drank, lolly's, neussprays, kleine injecties 
en infusiepompjes. De langwerkende morfine krijgt u in de 
vorm van een tablet of pleister. Als dit onvoldoende effect 
heeft, kan er ook een infuuspompje gebruikt worden.  



Bij de snelle en kortwerkende morfine kunt u kiezen uit een 

drankje of kleine injecties. U kunt lolly's of neussprays blijven 
gebruiken als u dit gewend bent. Het is altijd zoeken naar het 
middel, dosis en combinatie van pijnstillers die bij u het beste 
werken. Het is daarom belangrijk dat wij u regelmatig naar uw 
pijn vragen. Indien nodig passen we de dosis of combinatie van 
pijnstillers aan. Na een uur vragen wij opnieuw of dit voldoende 
heeft geholpen. Als u zich nog niet comfortabel voelt, dan krijgt 
u opnieuw een snel en kortwerkende pijnstiller.  
 
Mogelijke bijwerkingen van opoïden  
Het gebruik van opioïden zorgt vaak voor een moeilijkere 

stoelgang. U krijgt daarom standaard een mild of sterker 
laxeermiddel. U kunt ook last krijgen van misselijkheid of 
transpiratie. Ook hier hebben wij medicijnen voor. U kunt in het 
begin iets minder helder zijn. Dit verdwijnt meestal na een paar 
dagen.  
 

Behandeling van zenuwpijn 
Zenuwpijnen zijn vaak prikkelend, zeurend, branderig of 
uitstralend. Bovenstaande medicijnen remmen deze pijn vaak 
minder goed. Het is wel zinvol om met deze medicijnen te 
starten. Er wordt ook een afspraak gemaakt met de neuroloog 

om de medicijnen zo goed mogelijk af te stemmen op uw 
specifieke pijnsoort. Vaak zijn dit antidepressiva (medicijnen 
tegen depressiviteit) of anti-epileptica (medicijnen tegen 
epilepsie). 
 

Meer informatie 
Het is niet mogelijk om alle medicijnen en mogelijkheden voor 
de behandeling van pijn in deze folder te beschrijven. Als u 
meer wilt weten, of als u nog vragen heeft, dan kunt hiervoor 
altijd terecht bij uw arts of de verpleegkundigen op de 
verpleegafdeling. 
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