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PIJN

Hoe moeilijk is het om pijn in al zijn facetten op een goede 
manier in kaart te brengen?



KWETSBARE OUDERE EN PIJN

¢ Wat wordt verstaan onder kwetsbare ouderen?
¢ Welke aspecten zorgen ervoor dat de pijn bij kwetsbare 

ouderen moeilijker te signaleren is? 
¢ Hoe kunnen verpleegkundigen objectiveren wat ze zien?
¢ Welke pijn meetinstrumenten zijn er specifiek ontwikkeld 

voor en gericht op kwetsbare ouderen?



DEFINITIE KWETSBARE OUDERE

Kwetsbare ouderen: ouderen van overwegend hoge tot 
zeer hoge leeftijd die kwetsbaar en veelal chronisch 
ziek zijn vanwege lichamelijke, psychische, milde 
communicatieve en/of sociale beperkingen, waardoor 
deze patiënten tijdelijk of blijvend niet in staat zijn 
zelfstandig te functioneren. Hierbij is vrijwel altijd 
sprake van multipele pathologie (Verenso, 2010).



SIGNALEREN VAN PIJN
¢ Pijn is bij kwetsbare ouderen moeilijker te 

signaleren 

• Fysiologisch verschillen en verlies van cognitieve en 
commutatieve vaardigheden.

• Gebruik van verschillende (pijn)medicatie.
Polyfarmacie

• Denkwijze van ouderen.
• Ouderen gebruiken andere benamingen voor pijn.
• Willen gezien worden als een goede patiënt. 
• Ouderen zijn bang voor hun onafhankelijkheid. 
• Negeren de aanwezigheid van pijn vaker.



OBSERVATIES

- gelaatsuitdrukkingen
- verbalisaties / vocalisaties
- lichaamsbewegingen
- zit- / lighouding
- verandering in interacties met anderen
- verandering in activiteiten of routines
- veranderingen in mentale status
- fysiologische veranderingen



¢ NRS/VAS
¢ PACSLAC-D
¢ PAINAD
¢ REPOS
¢ DOLOPLUS-2

MEETINSTRUMENTEN

Meest gebruikte meetinstrumenten in Nederland gericht 
op kwetsbare ouderen.
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