Pijnbestrijding na de operatie door middel van
een injectie
Binnenkort wordt u geopereerd. De medisch specialist die zorgt dat u een operatie kunt
ondergaan, is de anesthesioloog, vroeger anesthesist of narcotiseur genoemd. Deze arts
zorgt ook voor de pijnbestrijding na de operatie. Met u is afgesproken, tijdens het
preoperatieve spreekuur, dat u pijnbestrijding door middel van injecties krijgt.

Wat is pijnbestrijding door middel van een injectie
Wanneer de pijn na de operatie niet acceptabel is of niet acceptabel gaat worden dan
krijgt u een injectie met dipidolor (een soort morfine) onder de huid. Deze injecties
mogen om de drie uur gegeven worden als het nodig is. Is het niet nodig dan krijgt u de
injectie ook niet. Het voordeel van onder de huid spuiten in plaats van in de spier, zoals
dat “vroeger” gebeurde, is dat het prikken veel minder pijnlijk is.

Na de operatie
Op de uitslaapkamer wordt de pijnstilling gecontroleerd en zo nodig bij gesteld. Mocht
de pijn op de uitslaapkamer niet acceptabel zijn dan zal de verpleegkundige via het
infuus pijnstillers toedienen. Er wordt naar gestreefd dat u met acceptabele pijn naar de
verpleegafdeling gaat. Op de verpleegafdeling krijgt u dan de injecties onder de huid als
u dat nodig vindt.
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Pijn en pijnstilling na de operatie
Het hebben van veel pijn na een operatie kan het herstel in de weg staan. Meestal is de
pijn direct na de operatie het hevigst en neemt dan in de eerste paar dagen geleidelijk
af. Iedereen is anders en reageert anders op pijn.

Pijnregistratie
De beleving van pijn verschilt van persoon tot persoon. Omdat wij de pijnbestrijding zo
goed mogelijk willen afstemmen op uw pijnbeleving wordt de pijn op de
verpleegafdeling gemeten en geregistreerd.
Er bestaat helaas geen thermometer voor pijn. Het is om die reden dat wij alle patiënten
op de verpleegafdeling dagelijks drie keer vragen om een cijfer toe te kennen aan de
mate waarin zij pijn beleven. U bent de enige die kan vertellen of u pijn heeft 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. Hieronder leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Pijn meten door middel van cijfers
Dagelijks komt een verpleegkundige vragen of u uw (eventuele) pijn een cijfer wilt
geven tussen 0 en 10. 0 betekent geen pijn en 10 is de ergste pijn die u zich voor kunt
stellen.
U kunt nooit een verkeerd cijfer geven. Het gaat immers om de pijn die u ervaart en pijn
is een persoonlijke ervaring. Als u bijvoorbeeld denkt dat uw pijn een 5 is, dan geeft u
een 5, ook al denkt u dat een ander daar misschien een 3 of 7 voor zou geven. Als u
geen pijn hebt, geeft u dat aan met een 0. Heeft u weinig pijn dan kunt u dat aangeven
met een cijfer tussen de 1 en de 4. Als u veel pijn hebt, geeft u een cijfer tussen de 7 en
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de 10. Als het geven van een cijfer toch moeilijk blijkt te zijn, kunt u gebruik maken van een ‘meetlatje’ voorzien
van een schaalverdeling. De verpleegkundige heeft deze ‘meetlatjes’. Hieronder
ziet u een voorbeeld:
Fig. 1 Voorzijde ‘meetlatje’

Fig. 2 Achterzijde ‘meetlatje’

Behandeling van de pijn
Aan de hand van de pijncijfers kan de verpleegkundige samen met u bepalen of de pijnbestrijding voldoende is. Is
dit niet het geval dan kan de verpleegkundige met het pijnteam en/of uw specialist overleggen. Misschien is het
niet mogelijk de pijn helemaal weg te nemen. Wel hopen wij, samen met u, de pijn terug te dringen naar een voor
u acceptabel niveau. U voelt zich daardoor beter en dat komt weer ten goede aan uw genezingsproces.

Belangrijk
Voor een goed herstel geldt dat doorademen, ophoesten en bewegen belangrijk zijn. Pijn mag hiervoor geen
belemmering zijn. Het is daarom belangrijk dat u de verpleegkundige laat weten hoe het met de pijn is en of de
pijnstillers goed helpen. Hierdoor kan de pijnmedicatie indien nodig, tijdig aangepast worden. Hoe langer u wacht
met het melden van de pijn, hoe moeilijker het is de pijn te bestrijden. U hoeft dus niet te wachten tot een
verpleegkundige u vraagt om uw pijncijfer te geven. U kunt op elk moment met de verpleegkundige en/of de
zaalarts uw pijnklachten bespreken.

Tot slot
Het is belangrijk dat u goed op de hoogte bent van wat er te gebeuren staat. U kunt altijd telefonisch informatie
krijgen. Daarvoor kunt u de preoperatieve poli bellen.
Als u niet naar de preoperatieve poli hoeft te komen, maar u wilt wel graag een gesprek met een anesthesioloog,
dan kunt u daarvoor een afspraak maken op de preoperatieve poli.
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