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Dit is het juiste antwoord

of

Dit is het juiste antwoord

Ik weet  het niet / geen mening / 
geen zin

INTERACTIEVE KENNISTEST:

DE REGELS



Wat wordt verstaan onder “pijn”?

Pijn is een zuivere reactie op een 
beschadiging van het lichaam

of

Pijn is een onaangename lichamelijke en 
emotionele reactie op (dreigende) schade

Ik weet het niet / geen mening

STELLING



“…Een onplezierige sensorische en 
emotionele gewaarwording
geässocieerd met actuele of potentiële

weefsel beschadiging…”

(ACUTE)

PIJN =



HOE WORDT EEN PIJNPRIKKEL GELEID?

NHBS4
NHBS5



Dia 5

NHBS4 Homonculus  - verdeling van zenuwen tot lichaamsdelen. 
Nicholas H. B. Schräder; 4-2-2020

NHBS5 Voorbeelden van pijn prikkels (blaren, hitte, hamer etc.)
-->
1. In het lichaam zenuwbanen 
2. Onderdelen (anatomie van een zenuwbaan)
3. Verdeling van zenuwen in het lichaam naar de hersenen (homonculus)
Nicholas H. B. Schräder; 4-2-2020



PIJNPRIKKEL OVERDRACHT Voorbeelden van Signaalstoffen in een Zenuw

Versterkend Afremmend

Substantie-P
Glutamaat
Aspartaat

Acetylcholine
γ-aminoboterzuur

Glycine
Opioïden



CENTRALE 

PIJNMODULATIE



De emotionele pijnbeleving experiment:

https://youtu.be/sxwn1w7MJvk



Voor de ervaring van ernst van pijn, maakt het niet 
uit hoe ik mij voel op dat moment

Waar

of

Niet waar

Ik weet het niet / geen mening

STELLING



DE VICIEUZE CIRKEL VAN PIJN



De vicieuze   
cirkel van pijn



• Ontspanningsoefeningen

• Afleiding

• Positieve gedachten

• Zelf controle hebben

• Wat je als ouders nog meer kunt doen

HOE DE 

VICIEUZE 

CIRKEL VAN 

PIJN TE 

DOORBREKEN





Wat wordt verstaan onder chronische pijn?

pijn die aan kan houden ook nadat de 
oorspronkelijke schadelijke stimulus is 
verdwenen en de weefselschade zich hersteld kan 
hebben

of

Er is een aanhoudende schadelijke stimulus die de 
pijn onderhoudt

Ik weet het niet / geen mening

STELLING



Hoe 

ontstaat 

chronische 

pijn? 



Wat is de snelste manier om matige, of kortdurende heftige 
pijn effectief te bestrijden?

Ik neem gelijk een paracetamoltablet of –drank in.

of

Ik gebruik een paracetamol smelttablet of 
bijvoorbeeld Fentanyl neusspray

Ik weet het niet / geen mening

STELLING



HOE SNEL WORDT EEN PIJNSTILLER OF GENEESMIDDEL OPGENOMEN?

Snel opname:
- Een neus-spray
- Smelttabletten in de mond, 

of een mond-spray
- Onder de tong

Trage(re) opname:
- Een tablet slikken
- Een drankje drinken

Werkt

Werkt niet



Ik heb normaal weinig pijn maar nu open en ontstoken blaren 
waar ik  best veel pijn van heb. Welke pijnstiller(s) neem ik 
daarvoor?

Ik neem alleen paracetamol of ibuprofen.

of

ik neem paracetamol en ibuprofen

Ik weet het niet / geen mening

STELLING



DE PIJN PYRAMIDE VAN DJOSER

Paracetamol

NSAIDs

Zwakke opioïden
Sterke opioïden
“overige”



Pijn medicatie kan ook jeuk veroorzaken:

Ja zeker!

of

Nee dat klopt niet

Ik weet het niet / geen mening

STELLING



• Beschermende functie

• Jeuk � krab cyclus

• Persisterende jeuk� Chronische jeuk

– > 6 weken aanhoudend

– Lokaal of diffuus

– 4 hoofdgroepen:

• Dermatologische oorzaken

• Systemisch

• Neuropathisch

• Psychogeen

WAT IS JEUK?

“...Een sensatie (met name op de huid) die 
leidt tot het gevoel dat je moet krabben...”

Jeuk

KrabbenOntsteking 
en schade



Infecties (bacteriën of parasieten)

Omgeving en allergieën

Huid aandoeningen (droge huid en wonden)

Problemen met organen (lever en nieren)

Medicatie (sommige opioïden)

Zwangerschap of de overgang



JEUK: 

VAN BINNEN 

NAAR BUITEN Verwekkers Interventie

• Veel boosdoeners 

(ook tegelijkertijd!)

• Niet mogelijk om alles te behandelen.

• Bijwerkingen/lichamelijke 

schade



CHRONISCHE JEUK



THERAPIE VAN 

CHRONISCHE JEUK



Insecten kunnen ook pijn voelen:

Dat klopt

of

Dat klopt niet!

Ik weet het niet / geen mening

BONUS STELLING 1



• Wat heb je nodig om pijn te voelen?

– Zenuwen voor de detectie

– Denken en emoties voor het 
verwerken van pijn

• Insecten reageren op de omgeving...

– Warmte/koude, zonnestraling 

• ...Maar beleven geen pijn

– Een mier met een gebroken been 
gaat niet hinken vanwege pijn.

KUNNEN INSECTEN PIJN 

VOELEN?



Er zijn mensen die helemaal geen pijn kunnen voelen:

Dat klopt

of

Dat klopt niet!

Ik weet het niet / geen mening

BONUS STELLING 2



• Aangeboren:

– Zenuwen voor het voelen 
ontbreken.

• Verworven

– Zoals Diabetes:
Schade aan de zenuwen leidt tot 
het verlies van alle gevoel.

• Wat zijn de voordelen en nadelen?

JA, DAT KLOPT!



BEDANKT VOOR JULLIE AANDACHT

ZIJN ER NOG VRAGEN?


