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ABSTRACT 

DE INFORMATIEBEHOEFTEN VAN PALLIATIEVE PATIËNTEN EN HUN FAMILIELEDEN 
MET BETREKKING TOT PIJNBESTRIJDING. EEN KWALITATIEF ONDERZOEK. 

 

Doel van het onderzoek. Het onderzoeken van de 
informatiebehoeften van palliatieve patiënten en hun 
familieleden over pijnbestrijding, het identificeren van de 
tijdstippen en de manier waarop informatie dient gegeven te 
worden. 

Achtergrond. Studies naar algemene informatiebehoeften van 
oncologische patiënten. 

Methodologie. Kwalitatief onderzoek waarbij 37 hulpverleners 
uit verschillende palliatieve settings, 7 patiënten en 8 
familieleden werden bevraagd d.m.v. semi-gestructureerd 
interview. Er werd gebruik gemaakt van thematische analyse 
om de verzamelde data te analyseren. 

Resultaten. Palliatieve patiënten en familieleden stellen 
spontaan weinig vragen of zoeken weinig bijkomende 
informatie op over pijnbestrijding. De persoonlijkheid, 
vertrouwen in de hulpverlener, angst om tegen de hulpverlener 
in te gaan of gebrek aan kracht kunnen daarbij een rol spelen. 
Toch hebben zij veel angst, bekommernissen en twijfels over 
pijnbestrijding, deels veroorzaakt door misvattingen rond 
verslaving, tolerantie en nevenwerkingen. Er leeft een grote 
angst voor opiaten, welke men vaak associeert met het 
bespoedigen van het overlijden en ook de overstap naar een 
subcutane pomp is moeilijk. Het optreden van pijn, het 
opstarten en wijzigen van pijnmedicatie of wijzigingen in 
gezondheidstoestand, zijn belangrijke scharnierpunten waarop 
de informatiebehoefte groot is. 

Conclusie. De informatiebehoeften van palliatieve patiënten 
en hun familieleden over pijnbestrijding zijn een belangrijke 
pijler in de zorgverlening. Het aanvoelen van vragen, 
bekommernissen of misvattingen door hulpverleners is van 
cruciaal belang, aangezien vragen niet steeds expliciet geuit 
worden. Daarnaast is het aanbieden van eerlijke, correcte en 
op maat gesneden informatie essentieel. Een informatieve 
brochure met een losbladig systeem kan hierbij een goede 
aanvulling vormen op het mondeling verstrekken van 
informatie. 
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ABSTRACT 

THE INFORMATION NEEDS OF PALLIATIVE PATIENTS AND THEIR FAMILY MEMBERS 
ON PAIN MANAGEMENT. A QUALITATIVE RESEARCH. 

 

Research goal. Researching information needs of palliative 
patients and their family members on pain management and 
identifying the timing and method of administrating drugs. 

Background. Research into general information needs of 
oncology patients. 

Methodology. Qualitative research through semi-structured 
interviews with 37 caregivers from different palliative settings, 7 
patients and 8 family members and thematic analysis of the 
resulting dataset. 

Results. Palliative patients and their family members ask few 
questions spontaneously and enquire little about any additional 
information on pain management. This phenomenon can be 
explained by personality features, trust placed in the caregiver, 
fear to question the caregiver or a lack of strength. However, 
many suffer from anxiety, worries and doubts about pain 
management, which can be partly attributed to 
misconceptions about addiction, tolerance and side-effects of 
treatment. Opiates are seen as dangerous and are associated 
with hastening death, which creates a threshold for switching to 
a subcutaneous pump. Information needs are the most acute 
at the main hinge points in the treatment process: the first 
occurences of pain, starting up or changing pain medication or 
changes in the medical condition of the patient. 

Conclusion.  Palliative patients and their family members’ 
information needs on pain management constitute a key 
feature of caregiving. Caregivers’ sensing of questions, worries 
or misconceptions is consequently of paramount importance as 
patients and their relatives do not explicitly voice these 
concerns. In addition, providing honest, accurate and 
customised information is essential to servicing these 
information needs.  Providing an loose-leaved information 
brochure which allows for this type of customised approach 
could prove to be a valuable asset which complements giving 
information orally. 
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INLEIDING 

De palliatieve zorg, ontstaan in de jaren zestig en zeventig, steunt op 

een zorgconcept waarbij men een zo hoog mogelijke levenskwaliteit wil 

bieden aan de palliatieve patiënt als individu in zijn totaliteit en aan zijn 

omgeving. Men beoogt hierbij niet de ziekte in de spotlights te zetten, 

noch de zieke maar de mens àchter de ziekte. 

Ondanks de organisationele diversiteit in de palliatieve zorg, waarbij elk 

type instelling of organisatie zijn eigen accenten legt bij de invulling van 

de zorg, deelt men de gemeenschappelijke visie dat er in de laatste 

levensfase nog heel veel kan gedaan worden voor de patiënt en zijn 

omgeving.  

In deze palliatieve zorgbenadering speelt pijnbestrijding een grote rol. 

Een accurate pijnbestrijding op lichamelijk, psychisch, sociaal en 

spiritueel vlak is immers een belangrijke voorwaarde om levenskwaliteit 

te kunnen bieden. Dit onderzoek gaat uit van de belangrijke plaats van 

pijnbestrijding in de palliatieve zorg. Er is nagegaan welke rol informatie 

over pijnbestrijding kan spelen en welke informatiebehoeften er bestaan 

bij patiënten en hun familieleden. De meeste patiënten en familieleden 

wensen een actieve rol binnen de zorg op zich te nemen en willen een 

volwaardige partner zijn met inspraak in de hulpverlening. Er dient 

bijgevolg nagegaan te worden welke betekenis informatie over 

pijnbestrijding voor hen heeft. Het doel van de studie bestaat er in inzicht 

te krijgen in de informatiebehoeften. Dit inzicht is een eerste voorwaarde 

om adequaat aan de behoeften tegemoet te kunnen komen.  

Om de informatiebehoeften in beeld te brengen zijn interviews 

gehouden met palliatieve patiënten en hun familieleden, palliatieve 

artsen, verpleegkundigen van palliatieve eenheden, palliatieve 

supportteams en palliatieve netwerken, thuisverpleegkundigen, een 
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kinesist en enkele vrijwilligers. Er is hen gevraagd naar de rol van 

informatie en naar hun ervaringen of problemen met pijn en 

pijnbestrijding, waaruit de informatiebehoeften konden afgeleid worden. 

De structuur van deze scriptie is als volgt: in het eerste hoofdstuk wordt in 

de gepubliceerde literatuur op zoek gegaan naar de rol van informatie 

en de informatiebehoeften bij palliatieve patiënten met betrekking tot 

pijnbestrijding. 

In het tweede hoofdstuk worden de probleemstelling en de daaruit 

vloeiende doelstellingen van de studie gespecificeerd evenals 

onderzoeksmethodologie. Vervolgens worden de onderzoeksresultaten 

uitgebreid besproken in het derde hoofdstuk. Hoofdstuk vier bevat de 

conclusie en het vijfde hoofdstuk de discussie en de aanbevelingen. 
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HOOFDSTUK 1. LITERATUURONDERZOEK  

1. Inleiding 

Het doel van de literatuurstudie is zicht te krijgen op de reeds aanwezige 

literatuur over de informatiebehoeften van palliatieve patiënten en hun 

familieleden met betrekking tot pijnbestrijding. Deze literatuurstudie 

fungeerde voor de onderzoekers als een ruimer theoretisch kader en als 

uitgangspunt voor het uitwerken van het onderzoek. 

Na raadpleging van de Cinahl, Pubmed, ELIN, EBSCO, Web of Science 

en Invert-databanken en het bestuderen van de relevante referenties uit 

de gevonden literatuur, blijkt dat er weinig literatuur voorhanden is die 

specifiek handelt over de informatiebehoeften bij palliatieve patiënten. 

Er is wel vrij veel gepubliceerd over de informatiebehoeften bij 

kankerpatiënten. Deze literatuur is toch relevant, aangezien data van 

het RIZIV (RIZIV, 2004) aantonen dat ongeveer 80% van de palliatieve 

patiënten in de verschillende settings kankerpatiënten zijn.  

Vooraleer de resultaten van de literatuurstudie te bespreken, wordt kort 

stilgestaan bij de definiëring van pijn in de inleiding van paragraaf twee. 

Vervolgens komt het belang van pijn en pijncontrole in de palliatieve 

zorg aan de orde, evenals de bepalende factoren voor een effectieve 

pijnbestrijding en de factoren die verband houden met een falende 

pijnbehandeling. In paragraaf drie wordt op basis van de literatuurstudie 

een overzicht gegeven van de patiënt-gerelateerde barrières die een 

goede pijncontrole bij (terminale) kankerpatiënten in de weg staan. Tot 

slot wordt in paragraaf vier van het literatuuronderzoek dieper ingegaan 

op de rol van educatie en informatie, op de invloed die deze hebben 

op patiënten en hun familieleden en vooral op de pijn die patiënten 

lijden. 
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2. Het begrip pijn  

Vooraleer verder in te gaan op pijn en het belang van pijncontrole in de 

palliatieve zorg, is het belangrijk een aantal omschrijvingen over pijn toe 

te lichten. In de literatuur zijn er drie definities van pijn die vaak 

aangehaald worden (onder meer in Arber, 2004; Barnes, 2001; Clark, 

1999; Howard, 2001; Mellar & Declan, 2004; Picket, Cooley & Gordon, 

1998; Strang, Strang, Hultborn & Arnér, 2004; Taylor & Kurent, 2003; van 

Osselen-Riem, 2000; Woodruff, 1999). Verschillende auteurs pleiten ervoor 

om vooral de definities van de International Association for the Study of 

Pain en de omschrijving van McCaffery samen te gebruiken bij het 

verlenen van zorg. 

De International Association for the Study of Pain (IASP) definieert pijn als 

“een onaangename sensoriële en emotionele ervaring, geassocieerd 

met actuele of potentiële weefselschade of beschreven in termen van 

zulke schade”. Deze definitie wordt algemeen geaccepteerd als dé 

definitie van pijn. 

McCaffery geeft een omschrijving van het begrip pijn die de 

subjectiviteit ervan beklemtoont, namelijk “Pijn is wat de patiënt zegt dat 

het is, is gelokaliseerd daar waar de patiënt het zegt en is zo intens als hij 

zegt.” Deze omschrijving is meer praktisch gericht en geeft aan dat 

hulpverleners moeten afgaan op de verklaringen van de patiënt over 

zijn pijn.  

Cecily Saunders omschrijft het begrip pijn als een totaalconcept. Pijn 

wordt in dit concept beïnvloed door fysieke, psychische, sociale en 

spirituele factoren. Hieruit volgt ook dat de pijnbehandeling meer is dan 

het toedienen van pijnstillende medicatie. 

Fysieke pijn wordt ruimer geïnterpreteerd dan beschreven in de definitie 

van de IASP. De actuele of potentiële weefselschade als oorzaak van 

pijn wordt uitgebreid met bijkomende klachten die de fysieke pijn 
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kunnen versterken (zoals bijvoorbeeld vermoeidheid of een verstoorde 

slaap).  

Psychologische pijn wordt vaak omschreven in termen van angst en 

depressie. Maar ook onopgeloste woede, hulpeloosheid, het gevoel 

controle te verliezen, etc. kunnen een impact hebben op de perceptie 

van pijn. Psychologische pijn kan enerzijds het gevolg zijn van aanwezige 

weefselschade maar kan anderzijds ook op zich bestaan, door de 

confrontatie met de ziekte of een uitzichtloze situatie. 

Vervolgens kunnen ook sociale problemen de perceptie van pijn 

beïnvloeden. Palliatieve patiënten zijn mensen met sociale en financiële 

verantwoordelijkheden. Het optreden van een levensbedreigende 

aandoening en de diagnose dat men de ziekte niet meer kan 

behandelen, kan de relatie met vrienden en familieleden verstoren. De 

rollen die men vroeger innam, worden door anderen overgenomen. 

Familieproblemen, de werksituatie die volledig wegvalt, financiële 

zorgen, veranderingen in seksualiteit, etc. kunnen de perceptie van pijn 

verhogen.  

Spirituele pijn vormt de laatste beïnvloedende factor. Enerzijds is er de 

spirituele pijn op zich. Wanneer men geconfronteerd wordt met een 

ongeneeslijke ziekte, kan dit aanleiding geven tot twijfel en vragen. Men 

gaat op zoek naar de betekenis van het gebeuren, de zin van het leven, 

van de ziekte en van het lijden. Spirituele pijn is verbonden met dit 

zoeken naar betekenis. Anderzijds is spirituele pijn soms gekoppeld aan 

lichamelijke pijn. Waar geen woorden voor zijn, spreekt de pijn een taal. 

Het kan fysieke pijn en meer specifiek de mate waarin fysieke pijn wordt 

ervaren immers beïnvloeden.  

Voor het zoeken naar literatuur over het belang van pijncontrole in de 

palliatieve zorg, de bepalende factoren voor een effectieve 

pijnbestrijding en de factoren die verband houden met een falende 
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pijnbehandeling, werd gebruik gemaakt van de Cinahl, ELIN, Web of 

Science, Invert, EBSCO en Pubmed-databanken. Een combinatie van 

volgende zoektermen werd steeds ingevoerd om relevante literatuur te 

verkrijgen: ‘palliative care’, ‘pain’, ‘cancer pain management’, 

‘palliative’ en ‘cancer pain’. De combinaties van deze zoektermen zijn 

weer te vinden in bijlage 1.  

2.1. Pijn en het belang van pijncontrole in de palliatieve zorg 

In de palliatieve zorg is een degelijke pijncontrole van groot belang. In 

deze paragraaf wordt de klemtoon gelegd op de aanwezigheid van 

onderbehandelde kankerpijn en de perceptie dat het controleren van 

pijn binnen de palliatieve zorg, één van de belangrijkste punten is voor 

patiënten en hun familieleden. 

Verschillende studies geven aan dat pijn één van de meest 

voorkomende en gevreesde symptomen is bij palliatieve patiënten. Bij 

patiënten met gevorderde kanker komt immers een verhoogde 

pijnfrequentie voor, gepaard gaand met een hogere intensiteit in 

vergelijking met patiënten in een vroeg kankerstadium (Mellar & Declan, 

2004). Het is van cruciaal belang dat pijnsymptomen in dit stadium vroeg 

en succesvol behandeld worden. Ward, Hughes, Donovan en Serlin 

(2001) geven aan dat 75% tot 97% van alle kankerpijn kan verlicht 

worden indien de richtlijnen met betrekking tot pijnbestrijding correct 

toegepast worden.  

In de literatuur wordt vaak aangegeven dat, ondanks de huidige 

pijnbehandelingen en therapeutische mogelijkheden, de pijn bij 

palliatieve patiënten toch nog vaak onderbehandeld is. Verschillende 

onderzoeken illustreren dit. 

Zenz & Willweber-Strumpf (1993) stellen dat bij 50% tot 80% van de 

kankerpatiënten de pijnbehandeling onvoldoende is. Ook Cleeland et 

al. (1994) stellen dat men er, ondanks het bestaan van universele 
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pijnbehandelingsrichtlijnen en pijnbestrijdingsmogelijkheden, bij 38% tot 

74% van de kankerpatiënten niet in slaagt de kankerpijn onder controle 

te krijgen. 

De studies van Twycross & Fairfield (1982) en Twycross, Harcourt & Bergl 

(1996) tonen aan dat kankerpatiënten op een palliatieve eenheid te 

kampen hebben met pijn op gemiddeld drie verschillende locaties. 

Veertig percent van de patiënten heeft zelfs pijn op vier of meer 

plaatsen. Opvallend was dat zelfs na vier weken palliatieve behandeling 

78% van de patiënten nog steeds te maken had met pijn op meer dan 

één plaats. Niettemin was het mediane aantal locaties gedaald tot 1,5 

en had 20% van de patiënten nog pijn op vier of meer plaatsen. 

In de studie van Vainio & Auvinen (1996) wordt weergegeven dat 68% 

van de ondervraagde ongeneeslijke kankerpatiënten pijn ervoeren. 

Daarenboven gaf 20% aan dat de pijn ernstig was (5 of meer op een 10-

puntenschaal). 

Het onderzoek van Schuit et al. (1998) bij palliatieve patiënten met 

vergevorderde kanker, wees eveneens uit dat pijn het meest ervaren en 

meest gevreesde symptoom is bij gevorderde kanker. De prevalentie 

van matige tot ernstige pijn was 51% (variërend van 43% bij maagkanker 

tot 80% bij gynaecologische kanker). 

Weiss, Emanuel, Fairclough en Emanuel (2001) toonden in hun onderzoek 

aan dat 50% van de terminale patiënten matige tot ernstige pijn ervaart. 

Dertig procent van hen wenst hiervoor additionele pijnbehandeling, de 

andere patiënten willen die pijn tolereren. 

Palliatieve patiënten en hun familieleden geven daarenboven ook aan 

dat pijn een zeer belangrijke rol speelt in hun leven. Een kwantitatief 

onderzoek naar de informatiebehoeften van palliatieve patiënten en 

hun familieleden gaf aan dat pijnmanagement de voornaamste zorg is 

bij deze patiënten. Meer dan 75% van de ondervraagden bleek zeer 
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geïnteresseerd te zijn in meer informatie over pijncontrole (Wong et al., 

2002). 

In het kwalitatief onderzoek van Kutner, Steiner, Corbett, Jahnigen & 

Barton (1999) werd via interviews onderzocht welke componenten 

terminale patiënten die palliatieve zorg krijgen, belangrijk vinden. 

Informatie over pijn en symptomen werd in dit onderzoek als één van de 

zeven hoofdcomponenten geïdentificeerd. In deze studie wenste 60% 

tot 80% van de palliatieve patiënten te weten of de pijn kon verholpen 

worden en of deze pijn nog aanwezig zou zijn in de toekomst. 

Turk, Monarch en Williams (2002) onderzochten de angsten en emoties 

die kankerpatiënten ondergaan bij de diagnose, de behandeling en de 

progressie van de ziekte. De angst voor oncontroleerbare pijn werd als 

meest belangrijke naar voor geschoven. 

2.2.  Bepalende factoren voor een effectieve pijnbestrijding  

Het verkrijgen van een goede pijncontrole is een complex proces, 

waarbij verschillende factoren betrokken zijn (Wells, Hepworth, Murphy, 

Wujcik & Johnson, 2003). Zoals reeds vermeld, is het verkrijgen van een 

effectieve pijnbestrijding bij kankerpatiënten niet evident. De oorzaken 

voor een falende pijncontrole zijn divers. Enerzijds kunnen problemen 

optreden bij de hulpverleners. Anderzijds kunnen zowel bepaalde 

opvattingen van patiënten en familieleden met betrekking tot 

pijnbestrijding als wetgeving en reglementering een effectieve 

pijnbehandeling bemoeilijken. Deze oorzaken worden in dit deel verder 

belicht. 

Problemen kunnen, zoals reeds aangehaald, aanwezig zijn bij de groep 

van hulpverleners (artsen en verpleegkundigen). Mitchell (1990), Easly & 

Elliot (2001) evenals Mellar & Declan (2004) geven aan dat onvoldoende 

educatie en de attitude ten opzichte van analgetica bij artsen kan 

leiden tot angst bij het voorschrijven van sterke opiaten. Gebrek aan 
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kennis bij het medisch personeel over de basisconcepten van een 

effectieve pijnbestrijding (Paice, Toy & Shott, 1998; Pargeon & Hailey, 

1999; Wells et al., 2003) en misvattingen over de effecten van mogelijke 

behandelingen kunnen eveneens leiden tot het opstellen van een 

falende pijntherapie (Paice et al., 1998; Pargeon & Hailey, 1999; Easly & 

Elliot, 2001; Mellar & Declan, 2004).  

Volgens Paice et al. (1998) besteden hulpverleners te weinig aandacht 

aan het evalueren van pijn, wat een effectieve pijnbestrijding in het 

gedrang brengt. Ook het gebrek aan een open en eerlijke dialoog, 

waarbij de hulpverlener de patiënt aanmoedigt om zijn of haar 

gedachten of opvattingen met betrekking tot pijnstilling te uiten, kan 

een goede pijncontrole in gevaar brengen (Boström, Sandh, Lundberg & 

Fridlund, 2004).  

Talrijke initiatieven om de pijnbestrijding van patiënten te verbeteren, 

hebben zich dan ook geconcentreerd op de competenties en kennis 

van de hulpverleners (Dawson et al., 2005; de Wit et al., 1997; 

McConigley, Kristjanson & Nikoletti, 2001). 

Er kunnen zich eveneens problemen voordoen bij de patiënt en zijn 

familieleden. Patiënten kunnen zeer gemotiveerd zijn om een adequate 

pijnstilling te verkrijgen (Wright Oliver, Kravitz, Kaplan & Meyers, 2001). Er 

kunnen echter een aantal barrières bij de patiënt aanwezig zijn, die met 

zich meebrengen dat aan deze wens niet voldaan wordt. Zo hebben 

patiënten en hun familieleden vaak negatieve of verkeerde opvattingen 

over kankerpijn en het gebruik van opiaten (Pargeon & Hailey, 1999; 

Ward et al., 1993; Wells et al., 2003), waardoor de voorgeschreven 

medicatie niet of niet correct wordt ingenomen (Miakowski et al., 2001). 

Deze kennis en opvattingen (of misvattingen) van patiënten over pijn 

worden dan ook als kritieke componenten beschouwd bij het bestrijden 

van pijn (Boström et al., 2004; Ward et al., 1993; Ward, Berry & Misiewicz, 
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1996; Wells et al., 2003). Gezien het cruciaal belang van deze 

misvattingen, wordt er dieper op ingegaan in § 3 Patiënt-gerelateerde 

barrières.  

Maar ook angst en misvattingen bij verzorgende familieleden kunnen 

leiden tot een onderbehandeling van de pijn (bijvoorbeeld uit angst 

voor het overmediceren of oversederen van de patiënt, uit angst voor 

een respiratoire depressie of uit angst voor morfine en de associatie met 

de dood) (Letizia, Creech, Norton, Shanahan, & Hedges, 2004; Mazanec 

& Bartel, 2002). Daarnaast zijn hulpverleners of verzorgenden vaak niet 

op de hoogte van de pijn van de patiënt door een gebrek aan 

communicatie over pijn tussen de hulpverleners en de patiënt (de Wit et 

al., 1997; de Wit, 1999; Pargeon & Hailey, 1999; Ward et al., 1993; Wright 

Oliver et al., 2001). Ook dit komt een effectieve pijnbestrijding niet ten 

goede. 

Wells et al. (2003) en Schumacher et al. (2002a) halen enkele essentiële 

vereisten aan om te komen tot een goede pijnbestrijding. In de eerste 

plaats dient de hulpverlener te weten dat een patiënt pijn heeft. Wells et 

al. (2003) stellen dat patiënten voldoende communicatievaardigheden 

moeten bezitten om hun pijn met de hulpverleners te kunnen bespreken. 

Schumacher et al. (2002a) leggen ook de verantwoordelijkheid bij de 

hulpverleners. Er dient een degelijke evaluatie van pijn bij patiënten te 

gebeuren. Vervolgens dient de hulpverlener ook over voldoende kennis 

en vaardigheden te beschikken om de opgestelde richtlijnen in verband 

met pijnbestrijding te kunnen opvolgen (Schumacher et al., 2002a). Een 

derde vereiste betreft het aanvaarden van pijnbestrijding door de 

patiënt. Patiënten moeten zich comfortabel voelen bij het innemen van 

opiaten (Wells et al., 2003). Misvattingen kunnen ervoor zorgen dat 

patiënten minder medicatie innemen dan voorgeschreven 

(Schumacher et al., 2002a). Als het innemen van pijnmedicatie toch 

aanvaard wordt, moeten patiënten nog over voldoende vaardigheden 
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beschikken om de voorschriften om te zetten in praktijk. Schumacher et 

al. (2002a) geven deze vierde component aan voor patiënten die in een 

thuisomgeving verzorgd en begeleid worden. Het is dan ook evident dat 

deze vaardigheden in een ziekenhuismilieu, waar het praktische deel 

van de pijnbestrijding door hulpverleners wordt uitgevoerd, in mindere 

mate van toepassing zal zijn.  

Naast communicatie met de hulpverlener, is ook vertrouwen in de 

professionele gezondheidswerker een belangrijke hoeksteen voor een 

effectieve pijncontrole (Boström et al., 2004). Boström et al. (2004) geven 

nogmaals aan dat zowel de patiënt, zijn familie als de hulpverleners, 

dienen betrokken te zijn bij het verkrijgen van een effectieve 

pijnbestrijding voor patiënten.  

Sommige auteurs (Easly & Elliot, 2001; Mellar & Declan, 2004; Zenz & 

Willweber-Strumpf, 1993) geven daarenboven aan dat wet- en 

regelgeving met betrekking tot opiaten eveneens een barrière kunnen 

vormen voor een optimale pijncontrole. Ze wijten dit aan de creatie van 

een soort ‘opiofobie’ die de correcte en gewenste toepassing van 

opiaten ondermijnt. 

2.3.  Factoren die verband houden met een falende pijnbehandeling 

Onbehandelde of onvoldoende behandelde pijn kan veel leed 

berokkenen, niet alleen op lichamelijk gebied maar, zoals toegelicht in § 

2.1 Pijn en het belang van pijncontrole in de palliatieve zorg, ook in 

psychologische, sociale en spirituele zin. Ongecontroleerde pijn zal in de 

eerste plaats de patiënt belasten. Er werd aangetoond dat matige tot 

ernstige pijn bij patiënten geassocieerd is met meer slaapproblemen, 

meer vermoeidheid, meer vereiste hulp bij de fysieke zorg, grotere 

hopeloosheid en meer kwaadheid (Miaskowski, Zimmer, Barrett, Dibble & 

Wallhagen, 1997; Redingbaugh, Baum, DeMoss, Fello & Arnold, 2002).  
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Zhukovsky, Gorowski, Hausdorff, Napolitano en Lesser (1995) geven aan 

dat het falen van de pijnbehandeling eveneens kan leiden tot een 

hogere ontevredenheid bij patiënten. Patiënten met een 

ongecontroleerde pijn, zijn meer ontevreden over de pijnbehandeling 

die ze krijgen en over de informatie die de arts hen verschaft met 

betrekking tot pijn en pijnmedicatie. Het idee dat de arts niet bezorgd is 

over hun pijn, komt ook vaker bij deze patiënten voor. 

Een niet efficiënte pijnbestrijding belast niet enkel de patiënt, maar kan 

ook de familie en vrienden sterk belasten en psychologische stress 

veroorzaken omdat zij lijdzaam moeten toezien (Easly & Elliott, 2001; 

Miaskowski et al., 1997; Oldham & Kristjanson, 2004). Kankerpijn leidt bij 

de familieleden tot overweldigende gevoelens van verdriet, bijkomende 

belasting, frustratie, hulpeloosheid en depressie. Een falende 

pijnbestrijding heeft dus een duidelijk gevolg voor de kwaliteit van leven, 

zowel voor patiënten als voor familieleden. 

3. Pijnbestrijding: patiënt-gerelateerde barrières 

Zoals reeds aangehaald in § 2.3 Factoren die verband houden met een 

falende pijnbehandeling kunnen bepaalde misvattingen rond pijn en 

pijnmedicatie bij de patiënt en de familieleden een effectieve 

pijnbehandeling bemoeilijken. Omwille van de grote impact op het 

verkrijgen van een effectieve pijnbestrijding worden de misvattingen 

over pijn en pijnmedicatie in dit deel systematisch uitgewerkt. De 

literatuur werd verkregen aan de hand van de referenties uit de reeds 

opgezochte literatuur over pijn. Deze literatuur werd aangevuld met een 

zoekactie in de Cinahl, ELIN, EBSCO, Web of science en Pubmed-

databanken met gebruik van volgende bijkomende zoektermen: 

‘treatment barriers’, ‘pain treatment’ en ‘pain beliefs’. De referenties van 

de gevonden artikels werden eveneens onderzocht. De combinaties 

van de gebruikte zoektermen zijn terug te vinden in bijlage I.  
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Verschillende onderzoeken werden uitgevoerd om de weerstand van de 

niet-terminale oncologische patiënt met betrekking tot het melden van 

pijn en het innemen van analgetica te begrijpen (Ersek, Kraybil & Du 

Pen, 1999; Thomason et al., 1998; Ward et al., 2001; Ward & Gatwood, 

1994). Een analyse van de literatuur identificeerde acht belangrijke 

barrières, die het analgeticagebruik en daaruit volgend de pijn en de 

levenskwaliteit van de patiënt beïnvloeden. Aanwezigheid van deze 

barrières kan bij sommige patiënten immers gerelateerd zijn aan een 

grotere terughoudendheid om pijn te rapporteren, een verminderd 

analgeticagebruik en een lagere levenskwaliteit.  

Deze acht barrières zijn angst voor verslaving en tolerantie, angst voor 

nevenwerkingen en voor het afleiden van de arts en de opvattingen dat 

pijn een onvermijdbaar gevolg is van kanker, dat goede patiënten niet 

klagen, dat pijn een progressie van de ziekte betekent en dat men pijn 

moet aanvaarden. 

3.1. Angst voor verslaving 

Zowel patiënten als familieleden maken vaak geen onderscheid tussen 

verslaving en fysieke afhankelijkheid (Ward et al., 2001). Patiënten 

hebben angst dat ze niet meer zonder medicatie zullen kunnen verder 

leven (Pargeon & Hailey, 1999). In het onderzoek van Thomason et al. 

(1998) was 27% van de patiënten bezorgd en voor 17% leidde dit tot het 

weigeren om pijnmedicatie in te nemen. Dawson et al. (2005) stelden 

daarentegen dat de impact van deze opvatting zeer beperkt is.  

De cijfers die uit verschillende onderzoeken werden teruggevonden voor 

patiënten en familieleden met betrekking tot angst voor verslaving, 

variëren echter tussen 21% en 85% (Dawson et al., 2005; Letizia et al., 

2004; Paice et al., 1998). Deze angst heeft echter nog weinig invloed 

wanneer de patiënt terminaal is. Ward et al. (1996) geven aan dat deze 
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misvatting, die heerst bij sommige patiënten en familieleden, hun 

gedrag niet meer bepaalt wanneer de patiënt stervende is. 

3.2. Angst voor tolerantie  

Patiënten kunnen geloven dat ze de mogelijkheden van de 

pijnmedicatie niet mogen uitputten. Men denkt dat wanneer de pijn nog 

lang kan duren of nog erger kan worden, de pijnmedicatie niet meer 

effectief zal zijn (Ward et al., 1993, 2001). Onderzoek van Thomason et al. 

(1998) toonde aan dat deze angst voor tolerantie bij 30% van de 

patiënten aanwezig was. Voor 10% van de patiënten was dit ook de 

reden om hun pijnmedicatie niet in te nemen. Dawson et al. (2005) en 

Letizia et al. (2004) geven aan dat tot 50% van de patiënten angst voor 

tolerantie kan vertonen. De angst voor tolerantie bleek ook een grotere 

impact te hebben op de pijnintensiteit dan de angst voor verslaving. 

Patiënten met angst voor tolerantie menen ook minder pijnverlichting te 

hebben en waren ook minder tevreden over hun pijnbehandeling (Paice 

et al., 1998). In het onderzoek van Ward et al. (1996) werd aangetoond 

dat angst voor tolerantie een verschillende betekenis kreeg naargelang 

het stadium waarin de patiënt zich bevond. Een patiënt of een familielid 

kan geloven dat het beter is om het nemen van pijnmedicatie uit te 

stellen tot later. In het palliatief stadium is ‘later’ echter niet meer van 

betekenis, ‘later’ betekent in dat stadium ‘nu’. Wanneer patiënten 

opgenomen worden in de palliatieve zorg, worden er nog weinig 

problemen gemaakt rond analgetica. Dit betekent niet dat de 

misvattingen en angsten overwonnen zijn. De misvattingen hebben op 

dat moment geen invloed meer op het gedrag. 

3.3. Angst voor nevenwerkingen 

Er werd aangetoond dat de angst voor nevenwerkingen zoals 

slaperigheid, misselijkheid of verwardheid, patiënten er kan van 

weerhouden hun pijnmedicatie in te nemen (Pargeon & Hailey, 1999; 



13  

Ward et al., 1993, 2001). Ook Schumacher et al. (2002a) geven aan dat 

vroegere ervaringen met pijnmedicatie en de ervaren nevenwerkingen 

van opiaten (bijvoorbeeld ernstige constipatie) sommige patiënten 

ervan weerhouden pijnmedicatie in te nemen, ondanks matige of 

ernstige pijn. In het onderzoek van Thomason et al. stelden 58% van de 

patiënten dat ze zich door de pijnmedicatie slecht voelden. Omwille van 

deze nevenwerkingen besloot 18% van deze patiënten de pijnmedicatie 

niet meer in te nemen. Deze angst werd in het onderzoek van Dawson et 

al. (2005) geassocieerd met een kleine maar significante stijging van pijn. 

Ook bij familieleden is deze angst aanwezig en kan deze leiden tot 

moeilijkheden bij het toedienen van pijnmedicatie (Letizia et al., 2004; 

Ward et al., 1996).  

3.4. Pijn als onvermijdbaar gevolg van kanker 

Sommige patiënten zijn eerder fatalistisch ingesteld en geloven dat pijn 

een onvermijdbaar gevolg is van kanker en dat deze niet kan verlicht 

worden (Dawson et al., 2005; Ward et al., 1993, 2001). Onderzoek van de 

Wit et al. (1997) toonde aan dat deze opvatting minder sterk aanwezig 

was. Ze zou voornamelijk voorkomen bij patiënten waarbij de pijn sterk 

verandert (Dawson et al., 2005). 

3.5. Opvattingen dat goede patiënten niet klagen 

Sommige patiënten willen niet beschouwd worden als ‘klagers’. In een 

onderzoek uitgevoerd door Ward et al. (1993) gaven 45% van de 

patiënten aan dat een goede patiënt niet klaagt of praat over pijn met 

hulpverleners. Artsen zouden het volgens hen vervelend vinden dat 

patiënten klagen. Dawson et al. (2005) toonden aan dat deze opvatting 

significant meer voorkomt bij patiënten waarbij de pijn onderbehandeld 

blijft na het innemen van de voorgeschreven pijnmedicatie. 
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3.6. Angst voor het afleiden van de arts 

Patiënten kunnen geloven dat de aandacht die artsen besteden aan 

hun comfort en pijnbestrijding, hun aandacht afleidt van meer 

belangrijke dingen zoals de genezing van kanker (Ersek et al., 1999; Ward 

et al., 1993, 2001). Dit zal echter in de palliatieve fase nauwelijks of geen 

rol spelen. 

3.7. Opvatting dat pijn een progressie van de ziekte betekent 

Voor sommige patiënten is het toegeven dat men pijn heeft, verbonden 

aan het toegeven aan zichzelf dat de ziekte oprukt (Dawson et al., 2005; 

Ward et al., 1993, 2001). Patiënten die denken dat pijn een teken is dat 

de ziekte vooruitgaat, geven ook aan meer pijn te hebben (Dawson et 

al., 2005). 

3.8. Opvatting dat men pijn moet verdragen 

Thomason et al. (1998) geven aan dat meer dan de helft van de 

geraadpleegde patiënten er van overtuigd is dat ze hun pijn moeten 

verdragen zonder het innemen van pijnmedicatie. Soms komt deze 

opvatting voort uit morele en religieuze overtuigingen of vloeit het voort 

uit de opvatting dat het innemen van pijnmedicatie gelijk staat met een 

zwak karakter. 

3.9. Overige 

Sommige patiënten denken dat de meest effectieve manier om 

analgetica toe te dienen intramusculair is en zijn bang van naalden en 

injecties (Ward et al., 2001). Patiënten hebben soms de opvatting dat 

pijnmedicatie slecht, toxisch of schadelijk is voor het lichaam (Pargeon & 

Hailey, 1999; Schumacher et al., 2002b). In een onderzoek van Thomason 

et al. (1998) was het vergeten van het innemen van de pijnmedicatie de 

meest geformuleerde barrière om te komen tot een effectieve 

pijnbestrijding. Volgens de patiënten herinnerde het terug optreden van 
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de pijn hen het beste aan het innemen van de pijnmedicatie. Patiënten 

kunnen ook angst hebben voor de beschikbare mogelijkheden om de 

pijn te behandelen zoals opiaten en chirurgie. Een andere reden 

waarom patiënten hun pijn soms niet melden of hun analgeticagebruik 

verminderen is omwille van de financiële kosten van de pijnbehandeling 

(Ersek et al. 1999). Vaak willen ze ook hun familieleden niet verontrusten 

met het uiten van hun pijn (Ward et al., 1993). 

3.10. Gevolgen voor educatie 

Ward et al. (1993) en Ersek et al. (1999) stelden in hun onderzoek vast dat 

de bovengenoemde barrières een bepalende rol spelen voor een 

effectieve pijnbestrijding. Ze geven aan dat educatieve interventies 

hierop kunnen inspelen (bijvoorbeeld door het verschil duidelijk te maken 

tussen tolerantie, fysieke afhankelijkheid en verslaving), maar geen 

succes garanderen (zo kan bijvoorbeeld een patiënt met een 

drugsverleden ondanks educatie blijven weigeren pijnmedicatie in te 

nemen). Dan kan een andere aanpak, zoals het promoten van niet-

medicamenteuze pijnbestrijding, gewenst zijn.  

4. Informatie en educatie 

In een volgende stap werd in de literatuur nagegaan welke impact 

informatie en educatie kunnen hebben op de patiënt en zijn 

familieleden. In deze paragraaf wordt eerst beschreven welke invloed 

informatie in het algemeen heeft op kankerpatiënten en hun 

familieleden. Vervolgens werd nagegaan over welke informatie rond 

pijnbestrijding palliatieve patiënten en hun familieleden willen 

beschikken. Literatuur over dit onderwerp werd verkregen aan de hand 

van het doorzoeken van de reeds aangehaalde databanken Cinahl, 

ELIN, EBSCO, Web of science en Pubmed. Er werd ook beroep gedaan 

op de Nederlandstalige databank Invert om Nederlandse 
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educatieprogramma’s te integreren. Volgende zoektermen werden 

gebruikt voor het verkrijgen van de informatie: ‘information needs’, 

‘information need’, ‘need of/for information’, ‘needs assessment’, ‘pain’, 

‘pain management’, ‘palliative’, ‘palliative care’, ‘information pain’, 

‘family’, ‘communication’, ‘information leaflets’, ‘patient education’, 

‘education programme’, ‘patient education programme’ en ‘end-of-

life’. Voor de Nederlandstalige databank werden de zoektermen 

‘educatieprogramma’, ‘kankerpatiënten’, familieleden’, ‘palliatief’ en 

‘palliatieve zorg’ gebruikt. Deze zoektermen werden steeds op 

verschillende manieren aan elkaar gekoppeld om de zoekacties te 

verfijnen. De combinaties zijn terug te vinden in bijlage I. 

4.1. Invloed van informatie 

Het voldoen aan de informatiebehoeften van patiënten en familieleden 

biedt hen de mogelijkheid beter om te gaan met de ziekte. Daarnaast 

verbetert het ook de tevredenheid (Wong et al., 2002) en de kwaliteit 

van leven (de Wit et al., 2001; Wong et al., 2002) bij kankerpatiënten en 

hun familieleden. Scott (2001b) en Scott, Whyler en Grant (2001a) 

suggereren eveneens dat het verstrekken van informatie aan 

verzorgende familieleden hun stress kan reduceren.  

Informatie biedt patiënten en familieleden een zekere autonomie. 

Fernsler en Cannon (1991) geven aan dat kankerpatiënten met 

voldoende informatie beter in staat zijn om voor zichzelf te zorgen en 

een hoger zelfwaardegevoel hebben. Informatie leidt ook tot een beter 

symptoommanagement (Fernsler & Cannon, 1991), het behouden van 

hoopvolle attitudes (Cassileth, Zupkis, Sutton-Smith & March, 1980) en 

een daling van angst (Chelf et al., 2001; Fernsler & Cannon, 1991; Harris, 

1998; Mazanec & Barlel, 2002). Ook de chaos die er in het leven van 

deze mensen heerst, wordt duidelijk verminderd (Fernsler & Cannon, 

1991).  
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Ondanks de positieve impact van informatie worden de verwachtingen 

van patiënten nog vaak over het hoofd gezien en zijn zij niet tevreden 

met de informatie die zij krijgen (Kutner et al., 1999).  

4.2. Educatie en informatie over pijnbestrijding  

Zoals eerder aangegeven hebben kennis en opvattingen van patiënten 

en hun familieleden over pijn en pijnbestrijding een belangrijke impact 

op het controleren van pijn. Toch zijn er slechts enkele studies die deze 

belangrijke rol van patiënten hebben besproken. Deze studies zijn enkel 

uitgevoerd bij oncologische patiënten en de resultaten met betrekking 

tot de impact op pijn zijn niet eenduidig.  

In eerste instantie wordt een beknopt overzicht gegeven van deze 

gerapporteerde studies, waarbij wordt nagegaan wat de impact van 

educatieve interventies of educatieprogramma’s was op de pijn van de 

patiënt. Vervolgens wordt nagegaan wat de beste manier is om deze 

educatie en informatie aan de patiënt aan te bieden. 

4.2.1. Impact van educatieve en informatieve interventies op pijn 

Borström et al. (2004) stelden in een kwalitatief onderzoek naar de 

perceptie van kankergerelateerde pijn in een palliatieve setting vast dat 

patiënten positiever stonden ten opzichte van analgetica wanneer de 

informatievoorziening toenam.  

Zowel Chelf et al. (2001) als Ferrel en Rivera (1997) stellen dat 

patiënteneducatie en een actieve participatie van de patiënt in het 

pijnbeleid hoekstenen zijn van een effectieve pijnbestrijding. De 

patiënteneducatie moet volgens hen tegemoetkomen aan de zorgen 

van patiënten over het gebruik van pijnmedicatie en concepten van 

pijnmanagement. 

Pijneducatieprogramma’s kunnen de kennis doen toenemen en kunnen 

op verschillende manieren aangeboden worden (met name door 
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middel van one-to-one interventies, groepsgebaseerde interventies, 

videopresentaties en gemeenschaps-gerichte interventies). Alle 

programma’s, met uitzondering van programma’s gebaseerd op een 

gemeenschapsgerichte interventie, demonstreren een verhoging qua 

kennis en een afname in pijnintensiteit (Chelf et al., 2001). Inhoudelijk 

handelen de educatieprogramma’s in het algemeen over hoe de pijn te 

monitoren, het aanleren van niet-farmacologische 

pijnbestrijdingstechnieken, het aanleren van communicatie-

vaardigheden en hoe om te gaan met pijn (de Wit et al, 2001). 

Rimer, Levy, Keintz, MacElwee & Engstrom (1987) bestudeerden het 

effect van educatie bij kankerpatiënten op het rapporteren van pijn, het 

afnemen van misvattingen rond verslaving en tolerantie, een betere 

pijncontrole en verbeterde herkenning en behandeling van 

nevenwerkingen van pijnmedicatie. In dit educatieprogramma werd 

gebruik gemaakt van informatie die door verpleegkundigen werd 

aangeboden en van schriftelijk informatiemateriaal. De resultaten 

toonden een verbetering aan in het volgen van de voorgeschreven 

behandeling, een daling in de bezorgdheden van de patiënt over 

verslaving en tolerantie, een groter gevoel van controle en een positieve 

trend in het verlichten van pijn. Rimer et al. benadrukken dan ook dat 

educatie van zowel patiënt als verzorgende een centrale rol moet 

spelen in de pijnbestrijding (Rimer et al., 1987; Clotfelter, 1999).  

Een studie bij dertig kankerpatiënten uitgevoerd door Dalton (1987) 

betrof het geven van instructies over pijnbestrijding en 

pijnbestrijdingsmethodes zoals afleiding, relaxatie en massage. Dalton 

(1987) testte de impact van dit programma op de variabelen kennis 

over pijn, attitudes met betrekking tot de mogelijkheid pijn te bestrijden 

en pijnintensiteitratings. De resultaten gaven een stijging aan in kennis en 

het gebruik van afleiding. Een significante verlichting van pijn en een 
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verandering in attitude kon echter niet worden aangetoond (de Wit et 

al., 1997; Ward et al., 2001). 

Een gestructureerd programma werd door Ferrel, Rhiner & Ferrel (1993) 

en Ferrel, Ferrel, Ahn & Trall (1994) aan oudere patiënten met kanker in 

de thuisomgeving voorgelegd. Dit programma bestond uit een 

mondelinge instructie (gegeven door een verpleegkundige), een 

geschreven educatieve folder (o.a. over non-medicamenteuze 

pijnbestrijding) en twee audiocassettes. Er werd informatie gegeven over 

de basisprincipes van pijnbestrijding, farmacologische interventies en 

niet-farmacologische interventies om de pijn te bestrijden. Er werd een 

afname in angst voor verslaving of respiratoire depressie aangetoond, 

evenals een stijging in kennis en attitudes met betrekking tot pijn bij 

patiënten en verzorgende familieleden. Ook het gebruik van 

farmacologische en niet-farmacologische pijnbestrijdingsmiddelen steeg 

(Ferrel et al. 1993, 1994; Clotfelter, 1999). 

Ward et al. (2001) ontwikkelden een educatief programma op basis van 

de ‘self-regulation model’- theorie van Johnson. Dit programma bevat 

informatie over het omgaan met neveneffecten (coping) en meer 

specifieke informatie over misvattingen, over het melden van pijn en het 

gebruik van analgetica. Er werd verwacht dat deze informatie de 

patiënten zou ondersteunen in het verwerven van effectieve 

copingstrategieën zoals het adequaat gebruik van analgetica en het 

bestrijden van de nevenwerkingen die te wijten zijn aan pijnmedicatie. 

De resultaten gaven enkel aan dat de patiënten in de interventiegroep 

significant meer gebruik maakten van analgetica dan de 

controlegroep.  

Ook het pijneducatieprogramma van Chang, Chang, Chiou, Tsou & Lin, 

(2002), waarbij aan de hand van een brochure de nodige informatie 

aangereikt werd aan kankerpatiënten, leidde tot een significant betere 
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naleving van de voorgeschreven pijnbehandeling ten opzichte van de 

controlegroep. (72% van de patiënten volgde de voorgeschreven 

behandeling in de experimentele groep tegenover 16% bij de 

controlegroep). 

Een onderzoek van Wells et al. (2003) heeft de resultaten van een 

educatieprogramma op langere termijn (zes maanden) nagegaan. Er 

werd een significante verbetering vastgesteld in de opvattingen van 

patiënten met betrekking tot de communicatie met hulpverleners over 

pijn op korte termijn. De opvattingen van de familieleden met betrekking 

tot het gebruik van analgetica vertoonden eveneens een significante 

verbetering. Het educatieprogramma veranderde echter niets aan de 

opvattingen van patiënten over het gebruik van analgetica. Er werd 

een significante verbetering aangetoond in pijnintensiteit, adequaatheid 

van analgetica en pijnverlichting over zes maanden, maar deze konden 

niet gerelateerd worden aan significante verbeteringen in opvattingen 

over communicatie of het gebruik van analgetica. Er wordt 

aangenomen dat een verandering in opvattingen de resultaten van 

pijnbestrijding beïnvloedt. De resultaten uit deze studie konden deze 

vermoedens echter niet hard maken. 

De educatieve interventies die in bovengenoemde onderzoeken 

werden gebruikt, waren niet aangepast aan de individuele noden van 

de patiënt. Dalton en Lambe (1995) gaan ervan uit dat een programma 

dat op maat gemaakt is voor de patiënt nog effectiever kan zijn. De 

zaken die niet relevant zijn voor de respectievelijke patiënt dienen uit het 

programma te worden weggelaten. Deze opvatting wordt echter niet 

ondersteund door de pilootstudie die door Ward et al. (2001) werd 

uitgevoerd. Hoewel de patiënten aangaven dat ze tevreden waren 

over de individueel afgestemde interventie en haar zeer nuttig vonden, 

werd er geen significant verschil vastgesteld in de pijnintensiteit en de 

impact op de kwaliteit van leven in vergelijking met patiënten die een 
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interventie gekregen hadden die zeer algemeen was en niet op het 

individu was afgestemd.  

De Wit et al. (1997,1999,2001) stelden een pijneducatieprogramma 

samen dat op maat gemaakt werd van de individuele oncologische 

patiënt met chronische pijn. De verpleegkundigen traden hierbij op als 

‘patient educators’, die als taak hebben patiënten kennis en 

vaardigheden aan te leren om zo op actieve wijze betrokken te zijn bij 

hun eigen pijnbestrijding. Het programma betrof het verbeteren van 

kennis over pijn en pijnbestrijding (aan de hand van een persoonlijk 

gesprek, een audiocassette en een pijnbrochure), het aanleren van het 

evalueren van pijnintensiteit en het stimuleren van hulpzoekend gedrag 

bij patiënten. De randomised controlled trial met betrekking tot het Pijn 

Instructie Programma toonde aan dat de algemene kennis over pijn en 

pijnbestrijding in de interventiegroep significant steeg. Vooral lager 

opgeleide patiënten haalden meer voordeel uit het programma. Er 

werd ook een significante vermindering aangetoond in pijnintensiteit. 

Daarnaast kwam men echter tot de bevinding dat het verkregen 

voordeel van het Pijn Instructie Programma, namelijk een effectieve 

pijncontrole, geleidelijk afnam over de tijd.  

Wright Oliver et al. (2001) gaven een korte individuele educatie waarin 

enkele misvattingen die bij de patiënt leven werden besproken. Er werd 

een brochure met informatie over misvattingen en richtlijnen om pijn te 

bespreken met de hulpverlener aan de individuele patiënt uitgedeeld. Er 

werd ook ruimte voorzien in deze brochure om doelstellingen en vragen 

met betrekking tot de pijncontrole neer te schrijven. Deze interventie 

toonde in de interventiegroep een significante verbetering aan van de 

gemiddelde pijn. Zowel in de interventiegroep als in de controlegroep 

bleek echter een stijging van kennis aanwezig. Dit betekende dat de 

verbetering van pijn niet kon gerelateerd worden aan een stijging in 

kennis. De onderzoekers vermoeden bijgevolg dat de daling in pijn ook 
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door andere factoren wordt veroorzaakt. Het is mogelijk dat de 

interventie zorgde voor een betere relatie en communicatie tussen 

hulpverlener en patiënt. Hierdoor kan een betere interactie over 

pijnbestrijding zijn ontstaan evenals een hogere eigen-effectiviteit met 

betrekking tot het innemen van pijnmedicatie. Deze factoren kunnen 

mogelijk een invloed gehad hebben op een daling van de pijn in de 

interventiegroep. 

In de gerandomiseerde, gecontroleerde studie van Lai et al. (2004) 

kregen patiënten in de interventiegroep een educatieprogramma van 

10 tot 15 minuten over pijn en pijnbestrijding gedurende vijf dagen. Er 

werd gebruik gemaakt van een brochure waarin de belangrijkste zaken 

vermeld stonden. Dit onderzoek toonde een significante vermindering 

aan in pijnintensiteit, negatieve opvattingen over opiaten, opvattingen 

over het verdragen van pijn en het catastroferen van pijn. Er werd ook 

een significante stijging gezien in het gevoel van controle bij de 

kankerpatiënten in de controlegroep. 

4.2.2. Vorm en verstrekker van educatieve interventies 

Uit een kwalitatief onderzoek over kankergerelateerde pijn in de 

palliatieve zorg, werden door Böstrom et al. (2004) enkele implicaties 

voor de praktijk afgeleid. Ten eerste vinden educatieve interventies bij 

kankerpatiënten over pijn en pijnbestrijding het best onmiddellijk volgend 

op de diagnose plaats. Ten tweede geven de auteurs aan dat uit de 

onderzoeksresultaten blijkt dat de verpleegkundige dé geschikte 

persoon is om te polsen naar de ideeën en gevoelens van de patiënt 

over pijn en pijnbehandelingen, gezien hun frequente en nauwe 

contacten met de patiënt. In het onderzoek van Chelf et al. (2001) en 

Thomason et al. (1998) wordt echter door kankerpatiënten aangegeven 

dat artsen de geprefereerde bron van informatie zijn. Daarnaast 

identificeren patiënten verpleegkundigen wel als extreem hulpvolle 
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bronnen. Apothekers werden in mindere mate om advies gevraagd 

(Thomason et al., 1998). 

Patiënten geven de voorkeur aan informatie verkregen via een gesprek 

en zien geschreven materiaal als een bevestiging van het gesprek en 

continuering van het leren. Geschreven informatiemateriaal (zoals 

brochures en folders) worden gezien als betekenisvolle aanvullingen op 

een gesprek met de professionele hulpverlener, aangezien zij 

tevredenheid bevorderen, psychologisch leed verminderen en het 

verwerven van kennis bevorderen (Chelf et al., 2001; Wong et al., 2002). 

Het informeren van de patiënt in de reeds bestaande 

educatieprogramma’s geschiedt meestal door middel van 

audiocassettes en geschreven informatie. Onderzoek van de Wit et al. 

(1997, 2001) geeft aan dat patiënten de brochures van het Pijn Instructie 

Programma ook effectief gelezen hadden. In dit educatieprogramma 

had 75% van de patiënten en meer dan 50% van de familieleden de 

brochure doorgenomen. De pijnbrochure was als volgt opgebouwd: in 

een eerste deel was algemene informatie terug te vinden rond 

chronische pijn bij kankerpatiënten (met betrekking tot oorzaken van 

pijn, pijncontrole, misvattingen). Het tweede deel bestond uit een 

losbladig systeem, inclusief negen supplementaire bladen met 

doelgerichte informatie over verschillende kankerpijnbehandelingen. 

Daarenboven had 56% van de patiënten  gebruik gemaakt van de 

audiovisuele middelen. Er dient echter te worden vermeld dat de 

patiënten die de brochure doorgenomen hadden significant jonger 

waren (de Wit et al., 1997; de Wit & van Dam, 2000).  

Er werden geen studies gevonden waarbij het internet onderzocht was 

als bron van informatie (Chelf et al., 2001). 

Bij het opstellen van educatieve interventies moet men ook rekening 

houden met factoren die de leercapaciteit van het individu 
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beïnvloeden, met name geletterdheid, copingstijl, emoties, motivatie, 

stress, angst en cultuur als factoren die ‘leren’ beïnvloeden (Chelf et al., 

2001). Paice et al. (1998) geven aan dat hulpverleners er niet zomaar 

vanuit mogen gaan dat alle patiënten de inhoud die zij brengen zullen 

verstaan of vragen zullen stellen. Patiënten hebben voldoende tijd nodig 

om de informatie door de hulpverlener te laten verduidelijken en hun 

onzekerheid te uiten of vragen te stellen. Daarnaast zijn ook externe 

factoren bepalend, zoals de kennis en vaardigheden van de voorlichter, 

educatief materiaal, factoren uit de omgeving en de timing van de 

educatie (Chelf et al., 2001). 

Educatieprogramma’s kunnen ook nuttig zijn voor familieleden van 

palliatieve patiënten die de patiënt thuis verzorgen. Het kwalitatief 

onderzoek van Oldham en Kristjanson (2004) ging de 

informatiebehoeften na van familieleden die de verzorging van een 

palliatieve patiënt op zich namen. Deze familieleden gaven een aantal 

elementen aan die hen konden helpen bij het bestrijden van pijn in een 

thuissituatie, namelijk kennis over pijntypes, evaluatie en pijnbestrijding, 

kennis over alle pijnmedicaties die gebruikt worden bij het behandelen 

van pijn en kennis over de mogelijkheden en toegang tot lokale 

diensten. Zij gaven ook een aantal educatieve strategieën aan die zij 

behulpzaam vonden. De meeste familieleden wilden leren over 

pijnbestrijding bij de diagnose en vonden dat de kennis herhaald diende 

te worden tijdens verdere sessies thuis of op een plaats die dichtbij huis 

gelegen was. Volgende mogelijkheden werden voorgesteld: korte 

sessies in kleine groepen dicht bij huis, een educatieve video, brochures 

en boeken, internetinformatie, een telefonische hulplijn, 

informatiecursussen en ondersteunende groepen. 
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5. Conclusie 

Het literatuuronderzoek geeft aan dat het bestrijden van pijn één van de 

belangrijkste doelstellingen is binnen de palliatieve zorg. 

Ongecontroleerde pijn heeft immers een sterke invloed op alle dimensies 

van de kwaliteit van leven, zowel fysiek, psychologisch, sociaal als 

spiritueel.  

Pijn kan volgens verschillende auteurs bij 90% van de patiënten 

verholpen worden. Dit hoge percentage wordt echter in de praktijk niet 

bereikt. Voornamelijk barrières, zowel bij de hulpverlener als bij de 

patiënt, zijn de oorzaak van een inadequate pijnbestrijding.  

Interventies die deze problematiek trachten aan te pakken, zijn echter 

voornamelijk op de hulpverlener gericht. Toch biedt het weinige 

onderzoek dat op vlak van barrières bij patiënten werd verricht, een 

aanknopingspunt voor interventies bij deze palliatieve 

patiëntenpopulatie. Enkele educatieprogramma’s over pijn en 

pijnbestrijding bij oncologische patiënten hebben immers een effect op 

kennis, pijn en pijnintensiteit aangetoond. Vergelijkbare interventies 

zouden dan ook in de palliatieve fase tot een betere pijnbestrijding 

kunnen leiden. 
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HOOFDSTUK 2. ONDERZOEKSMETHODE 
Dit hoofdstuk wordt opgedeeld in vier paragrafen. In de eerste 

paragraaf wordt beschreven wat de probleemstelling van het 

uitgevoerde onderzoek en de vooropgestelde doelstellingen zijn. In de 

daarop volgende paragraaf wordt het onderzoeksdesign toegelicht. Het 

onderzoeksveld en de onderzoeksparticipanten worden vervolgens 

beschreven in de derde paragraaf. In paragraaf vier wordt de 

gegevensverzameling beschreven en in paragraaf vijf de 

gegevensanalyse. Tot slot worden de kwaliteitscriteria in de zesde 

paragraaf uiteengezet. 

1. Probleem- en doelstelling 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er reeds vrij veel onderzoek gedaan 

is naar de informatiebehoeften over pijn en pijnbestrijding van 

kankerpatiënten. Maar er zijn vrij weinig studies te vinden die zich 

specifiek richten op deze informatiebehoeften bij patiënten in een 

palliatief stadium. Het is niet vanzelfsprekend de resultaten van het 

onderzoek naar de informatiebehoeften bij kankerpatiënten zomaar 

door te trekken naar palliatieve patiënten.  

Het generaliseren van de bevindingen uit de aangehaalde studies naar 

het palliatief stadium, kan om twee redenen problematisch zijn. Enerzijds 

kan een verschil in informatiebehoeften aanwezig zijn door een 

verschillende populatie. Palliatieve patiënten zijn immers niet alleen 

kankerpatiënten. Alle personen aan wie de geneeskunde geen 

genezing meer kan bieden, kunnen als palliatieve patiënten worden 

beschouwd. Toch is het verschil in populatie niet zo groot. Data van het 

RIZIV geven aan dat bij ongeveer 80% van de palliatieve patiënten in de 

verschillende palliatieve settings een onderliggende kankerproblematiek 

werd vastgesteld (RIZIV, 2004). Er wordt in de data een onderscheid 
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gemaakt in palliatieve zorg thuis, palliatieve zorg in het ziekenhuis en 

palliatieve zorg op een eenheid. De resultaten van 38 van de 109 

ziekenhuizen in Vlaanderen (in 2001) tonen aan dat 86% van de 

palliatieve patiënten thuis of op een palliatieve eenheid een ziekte van 

carcinogene oorsprong hebben. Wat de palliatieve zorg in het 

ziekenhuis betreft zijn 76% van de palliatieve patiënten 

kankergerelateerd (Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, 2003). Hierbij 

dient opgemerkt te worden dat dit een vertekend beeld kan zijn, 

aangezien in rust- en verzorgingstehuizen of op geriatrische 

verpleegafdelingen het aandeel kankerpatiënten kleiner kan zijn. In 

deze populatie kunnen chronische, ongeneesbare aandoeningen meer 

voorkomen. 

Anderzijds is een verschil aanwezig in de manier waarop men naar de 

toekomst kijkt. Palliatieve patiënten hebben geen kans meer op 

genezing. Dit staat in sterk contrast met de populatie van de 

kankerpatiënten. Het instellen van therapieën geeft in principe aan dat 

de arts nog een mogelijkheid ziet op genezing. Dit toekomstperspectief 

kan een oorzaak zijn van verschillen in informatiebehoeften tussen zieke 

patiënten en palliatieve patiënten. 

Dit onderzoek wil dan ook nagaan of palliatieve patiënten en hun 

familieleden informatie met betrekking tot pijn en pijnbestrijding nodig 

hebben en welke thema’s zij belangrijk vinden. Er wordt in het onderzoek 

eveneens nader ingegaan op de oorzaak van een mogelijk tekort aan 

informatie en op het wenselijke tijdstip waarop deze informatie dient 

verkregen te worden. Verder wordt bekeken of het zinvol is om het 

volledige gamma aan informatie over medicatie, praktische 

toedieningswijze en dergelijke aan patiënten en hun familieleden aan te 

bieden.  
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Deze studie heeft bijgevolg als doelstelling de informatiebehoeften van 

palliatieve patiënten en hun familieleden met betrekking tot 

pijnbestrijding na te gaan. Er werd geopteerd om deze 

informatiebehoeften zo ruim mogelijk uit te diepen aan de hand van 

volgende onderzoeksvragen: 

� Welke informatie met betrekking tot pijn en pijnbestrijding willen 

patiënten en/of hun familieleden krijgen of niet krijgen in de 

palliatieve fase en waarom? 

� Wat zijn de specifieke momenten waarop deze patiënten en hun 

familieleden geïnformeerd willen worden met betrekking tot pijn en 

pijnbestrijding? 

� Wie zijn de belangrijkste personen waaraan men vragen stelt, welke 

voorkeur met betrekking tot de hulpverlener hebben palliatieve 

patiënten en hun familieleden?  

� Verifiëren patiënten de informatie die ze van hulpverleners krijgen 

en/of zoeken zij bijkomende informatie op over pijnbestrijding? 

Aan de hand van de antwoorden op de onderzoeksvragen en de reeds 

aanwezige literatuur, worden vervolgens aanbevelingen geformuleerd 

voor het geven van aangepaste informatie aan palliatieve patiënten en 

hun familieleden. 

2. Onderzoeksdesign 

Om een antwoord te vinden op de in § 1 aangehaalde 

onderzoeksvragen, is geopteerd voor een kwalitatief onderzoeksdesign. 

Op deze wijze kan de problematiek benaderd worden vanuit het 

perspectief van de patiënt, de familieleden en de hulpverlener. Er dient 

immers in rekening gebracht te worden dat de ervaringen en 

informatiebehoeften met betrekking tot pijnbestrijding onlosmakelijk 

verbonden zijn met het vooruitzicht van de dood, wat toch een 
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beïnvloedende factor is. Bovendien is een kwalitatieve aanpak, waarbij 

een meer persoonlijke wijze van gegevensverzameling wordt toegepast 

(met name door middel van een interview) meer aangewezen in deze 

setting dan de eerder onpersoonlijke wijze van gegevensverzameling bij 

kwantitatief onderzoek. Via interviews kan de onderzoeker zich immers 

proberen te plaatsen in de positie van het individu in zijn specifieke 

context. 

Kwalitatief onderzoek is geen systematisch vastgelegd proces maar een 

zoektocht met een bepaald doel als uitgangspunt. Er werd in dit 

onderzoek bij aanvang dan ook geen stramien vastgelegd. De keuze 

voor de verschillende acties werd steeds bepaald met het oog op welke 

wijze het beste inzicht in het onderzoeksprobleem werd verkregen. 

3. Onderzoeksveld, participanten en procedure 

3.1. Onderzoeksveld 

Het onderzoek werd gevoerd op verschillende locaties en in 

verschillende settings. Dit om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen 

van de informatiebehoeften van palliatieve patiënten en hun 

familieleden (zie § 6 Kwaliteitscriteria). Er is samengewerkt met de 

volgende organisaties en instellingen: twee ziekenhuizen die beschikken 

over een palliatieve eenheid (één in West-Vlaanderen en één in Oost-

Vlaanderen), twee ziekenhuizen met een palliatief supportteam (één in 

West-Vlaanderen en één in Oost-Vlaanderen), twee palliatieve 

netwerken (in Oost-Vlaanderen) en twee Oost-Vlaamse afdelingen van 

een thuiszorgorganisatie. Tijdens het analyseproces werd besloten 

bijkomend een oncologie-afdeling van een Oost-Vlaams ziekenhuis te 

contacteren in verband met een bijkomende registratie en het 

rekruteren van patiënten. De reden voor dit bijkomend contact wordt 

verder toegelicht in § 4.2 Systematische registratie. 
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3.2. Onderzoeksparticipanten 

Er zijn in totaal 52 interviews afgenomen van zowel verpleegkundigen, 

palliatieve artsen, patiënten, familieleden als vrijwilligers en een kinesist, 

om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de informatiebehoeften 

van palliatieve patiënten en hun familieleden over pijnbestrijding (zie 

onderstaande tabel). De verpleegkundigen uit twee rust- en 

verzorgingstehuizen werden niet volgens de beschreven weg (zie § 3.3 

Procedure) gerekruteerd. Er werd naar hen doorverwezen in interviews 

met andere hulpverleners. 

Verpleegkundigen palliatieve eenheid 9 

Verpleegkundigen palliatief supportteam 4 

Verpleegkundigen palliatief netwerk 11 

Verpleegkundigen thuiszorgorganisatie 5 

Artsen verbonden aan een palliatieve eenheid 3 

Verpleegkundigen rust- en verzorgingstehuizen 2 

Kinesist verbonden aan een palliatieve eenheid 1 

Palliatieve patiënten 7 

Familieleden van een palliatieve patiënt 4 

Familieleden van een overleden patiënt 4 

Vrijwilligers verbonden aan een palliatieve eenheid 2 

3.3. Procedure 

Er werd eerst contact opgenomen met de directies, palliatieve artsen, 

hoofdverpleegkundigen of coördinatoren van de verschillende 

instellingen met de vraag of zij hun toestemming wilden geven om mee 

te werken aan het onderzoek. Het onderzoek werd daarna voorgelegd 

aan het ethisch comité van het Universitair Ziekenhuis Gent als centraal 
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ethisch comité evenals aan de ethische comités van de meewerkende 

ziekenhuizen. Geen enkel ethische comité had ethische bezwaren (mits 

er op toegezien werd dat de patiënten niet nodeloos belast werden).  

Voor het rekruteren van de verpleegkundigen op de palliatieve 

eenheden werd op de teamvergadering een inleidende voorstelling van 

het onderzoek gegeven. De doelstellingen van het onderzoek en de 

wijze waarop het onderzoek zou uitgevoerd worden, werden toegelicht. 

Er werd telkens de gelegenheid gegeven vragen te stellen. De vragen 

handelden vooral over de inclusie- en exclusiecriteria en de praktische 

afspraken met betrekking tot de interviews en de systematische 

registratie. De verpleegkundigen werd gevraagd hun bereidheid tot 

medewerking aan het interview te kennen te geven aan de 

hoofdverpleegkundige. De verpleegkundigen van de palliatieve 

supportteams en de palliatieve artsen werden persoonlijk benaderd. 

Voor de hulpverleners gold enkel ervaring met palliatieve patiënten als 

inclusiecriterium.  

Voor de recrutering van patiënten en familieleden werd aan de 

hoofdverpleegkundigen van de palliatieve eenheden gevraagd het 

onderzoek voor te stellen aan patiënten en/of familieleden en hen te 

vragen of zij zouden willen deelnemen aan het onderzoek. Voor de 

palliatieve thuiszorg en de thuiszorgorganisatie werd aan de 

geïnterviewde verpleegkundigen gevraagd te polsen bij patiënten en/of 

familieleden, alsook bij familieleden van overleden patiënten, of zij 

bereid zouden zijn deel te nemen aan het onderzoek. Ook aan de 

verpleegkundigen van de oncologische afdeling werd gevraagd het 

onderzoek voor te stellen aan de palliatieve patiënten. Alle 

(hoofd)verpleegkundigen beschikten hiervoor over een informatieve 

brief voor patiënt of familielid (zie bijlage II). De informatieve brief werd 

voor de oncologische afdeling aangepast aangezien een groot aantal 

patiënten en hun familieleden op deze afdeling nog niet op de hoogte 
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zijn van hun diagnose of deze nog niet aanvaard hebben. Er werd 

bijgevolg voor deze afdeling nooit melding gemaakt van het woord 

‘palliatief’ (zie bijlage III).  

Voor patiënten werden de volgende exclusiecriteria gehanteerd: 

verwardheid of delirium, extreme sufheid, subcomateuze of comateuze 

toestand en onmogelijke communicatie. De verantwoordelijke 

verpleegkundige, coördinator of hoofdverpleegkundige besliste of het 

onderzoek voorgesteld werd aan de patiënt of niet. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat hierdoor aan ernstig zieke patiënten 

waarschijnlijk niet gevraagd werd om deel te nemen aan het onderzoek.  

Vervolgens werd contact opgenomen met de verpleegkundigen, 

patiënten of familieleden om het onderzoek verder toe te lichten, 

eventuele vragen te beantwoorden en een afspraak vast te leggen 

voor het interview. 

De interviews werden afgenomen in de periode van eind augustus tot 

eind december 2004. Er is aan alle geïnterviewden voor de aanvang 

van het interview nogmaals de  informatieve brief overhandigd met de 

doelstellingen en de werkwijze van het onderzoek, die ook mondeling 

door de onderzoekers werd toegelicht. Daarnaast werd hen gevraagd 

de informed consent te dateren en te handtekenen (zie bijlage IV).  

Tijdens het verdere verloop van het onderzoek werd regelmatig contact 

opgenomen met de verantwoordelijke coördinatoren of 

hoofdverpleegkundigen over het verloop van het onderzoek. Er werd 

ook herhaaldelijk gevraagd of er nog kandidaten waren voor een 

interview. Voor de categorie van hulpverleners leverden de interviews 

eind december geen nieuwe elementen meer op en werd er dan ook 

geopteerd om de verantwoordelijken van de instellingen hiervan op de 

hoogte te brengen. Het rekruteren van patiënten en familieleden van 

(overleden) patiënten verliep minder vlot. Mogelijke redenen voor deze 
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moeilijke recrutering zijn het feit dat de patiëntenpopulatie slechts weinig 

veranderd is in de beschouwde tijdsperiode (eind augustus tot eind 

december 2004) en het niet beantwoorden aan de inclusiecriteria. Het is 

ook mogelijk dat de verantwoordelijken zeer weinig patiënten en 

familieleden in staat achtten om aan een interview deel te nemen in dit 

stadium van de ziekte. De vraag tot medewerking aan het onderzoek 

werd bijgevolg mogelijk niet voorgelegd.  

In overleg met de promotor is er eind december 2004 gepoogd om ook 

huisartsen te contacteren. In enkele interviews kwam namelijk naar voor 

dat huisartsen eveneens vragen krijgen over pijnbestrijding. Er werden 

acht huisartsenkringen uit de regio Groot-Gent aangeschreven met de 

vraag deel te nemen aan het onderzoek. Er is echter op deze vraag 

geen antwoord gekomen. Om pragmatische redenen en het beperkte 

tijdschema werd besloten om de reeds verkregen informatie te 

gebruiken voor analyse en geen bijkomende huisartsen meer te 

contacteren.  

4. Gegevensverzameling 

Om een antwoord te krijgen op de geformuleerde onderzoeksvragen 

werden twee manieren van gegevensverzameling voorop gesteld. Ten 

eerste het interviewen van hulpverleners, patiënten en familieleden en 

ten tweede het systematisch registreren van de vragen waarmee de 

verpleegkundigen geconfronteerd worden op het werkveld. Deze vorm 

van datatriangulatie werd vooropgesteld om een zo volledig mogelijk 

beeld te krijgen van de informatiebehoeften. De systematische 

registratie leverde echter geen bruikbare resultaten op.  

4.1. Interviews 

De gegevens werden verzameld aan de hand van semi-gestructureerde 

interviews. Er werd bij aanvang van het onderzoek een vragenlijst 
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opgesteld die, zoals gebruikelijk is in kwalitatief onderzoek, in de loop van 

het onderzoek enkele veranderingen onderging om ze aan te passen 

aan de zich ontwikkelende inzichten. Er werden aan de hand van de 

reeds gevoerde interviews vragen, subvragen of items toegevoegd. De 

volgorde van de vooraf vastgelegde vragen werd aan de hand van het 

verloop van het gesprek aangepast. Daarnaast werd er dieper 

ingegaan op zaken die aangehaald werden door de geïnterviewde, 

indien deze relevant waren voor het onderzoek. 

Volgende thema’s werden in de beginsituatie (vertrekkend vanuit de 

literatuur en in overleg met de promotor) bevraagd bij 

verpleegkundigen: meest voorkomende vragen met betrekking tot 

pijnbestrijding, misvattingen met betrekking tot pijn en pijnbestrijding, 

tijdstip waarop vragen gesteld worden, welke personen stellen vragen, 

vragen rond niet-medicamenteuze pijnbestrijding, weerstand met 

betrekking tot het stellen van vragen en de informatie die door de 

verpleegkundige spontaan werd aangebracht bij de patiënt. Na het 

afnemen van zeven interviews met verpleegkundigen, werden de 

interviews integraal uitgetypt. Enkele van deze interviews werden 

besproken met de promotor. Aan de hand van deze bespreking werd 

de vragenlijst aangepast en verder uitgebreid. Gedurende het 

onderzoek werden steeds meer bijsturingen gemaakt, afhankelijk van de 

reeds verkregen informatie. Volgende subthema’s werden bijgevoegd 

om de informatie nog verder te kunnen uitdiepen: nevenwerkingen en 

afbouwen van pijnmedicatie, (praktische) toedieningswijze van 

medicatie, weerstand ten opzichte van het innemen van medicatie, 

verschillen in vraagstelling naargelang leeftijd, verzwijgen van pijn, 

belang van anticiperende informatie, inhoud van informatieve brochure 

en het concept totale pijn. 

De thema’s en subthema’s die gebruikt werden om patiënten en 

familieleden te bevragen waren vergelijkbaar. Er werd besloten niet 
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rechtstreeks naar de informatiebehoeften van palliatieve patiënten en 

hun familieleden te vragen maar deze via hun ervaringen, vragen, 

twijfels en bekommernissen te achterhalen. 

Volgende thema’s werden oorspronkelijk aan palliatieve patiënten en/of 

hun familieleden voorgelegd: behandeling van de pijn, betrokkenheid 

bij de behandeling van pijn, tevredenheid met betrekking tot informatie 

en soort informatie dat men verkregen heeft, niet-medicamenteuze 

pijnbestrijding, weerstand ten opzichte van medicatiegebruik en 

betekenis van morfine. De vragen die rond deze thema’s werden 

gesteld, werden gedurende het afnemen van interviews eveneens 

verder opgesplitst en uitgediept.  

Zowel hulpverleners als patiënten en familieleden van (overleden) 

patiënten hadden het moeilijk om bij het vooropgestelde onderwerp te 

blijven. De behoefte aan informatie bleek in de palliatieve fase ruimer 

dan enkel op het gebied van pijn en pijnbestrijding. Hulpverleners waren 

op dit gebied gemakkelijker te sturen. Aan de hand van voorbeelden uit 

reeds afgenomen interviews konden ook vragen gesteld worden die 

meer gericht waren op pijn en pijnbestrijding. Er werd aan de hand van 

deze voorbeelden naar bijkomende evidentie gezocht die eerdere 

bevindingen konden tegenspreken, bevestigen of corrigeren. Bij 

patiënten en familieleden van (overleden) patiënten werd het verhaal 

van de participant zelf gevolgd. De interviewers stuurden minder dan bij 

de hulpverleners, ook al was de informatie soms weinig tot niet relevant 

voor het onderzoek. Er werd bewust gekozen voor deze methode van 

interviewen uit respect voor de participant die zich op dat moment in 

een zeer moeilijke fase van het leven bevindt. Voor patiënten en 

familieleden betekende dit de periode van afscheid nemen. Via dit 

interview werden ze als het ware nogmaals met hun neus op de feiten 

gedrukt. Voor de familieleden van overleden palliatieve patiënten 

vormde deze fase een periode van rouw. Ook in deze situaties werd het 
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zeer belangrijk gevonden om deze participanten zo weinig mogelijk te 

onderbreken en hen hun verhaal te laten vertellen. 

De interviews vonden steeds plaats in een rustige omgeving en in 

afzondering met de hulpverlener, patiënt of familielid zodat men vrijuit 

kon spreken. De gesprekken duurden gemiddeld tussen de 30 en 100 

minuten en werden allen op band opgenomen. Bij aanvang van het 

interview werd gevraagd of de persoon bezwaar maakte tegen het 

gebruik van een taperecorder. Er werd ook duidelijk gesteld dat de 

bandopname ten allen tijde kon gestopt worden, indien zij dit wensten. 

Er werd aan alle geïnterviewden verzekerd dat de verkregen gegevens 

strikt vertrouwelijk en anoniem worden verwerkt en gerapporteerd. 

Indien moeilijkheden en/of vragen door de patiënten en/of familieleden 

werden geuit, werden zij doorverwezen naar de betrokken 

verantwoordelijke. Deze verantwoordelijke werd persoonlijk op de 

hoogte gesteld van de vragen en/of moeilijkheden die zich hadden 

voorgedaan om de hulpverlening aan de patiënt en/of het familielid te 

verbeteren. 

4.2. Systematische registratie 

Aan de verpleegkundigen van de verschillende instellingen werd 

gevraagd om gedurende een periode van één maand te registreren 

welke vragen of opmerkingen zij kregen van patiënten en familieleden 

over pijnbestrijding. Hiervoor werd een speciaal formulier opgemaakt (zie 

bijlage V), waarop gevraagd werd de volgende zaken te vermelden: 

datum, aantekenen of de vraag of opmerking van de patiënt zelf kwam 

of van een familielid, de toestand van de patiënt (waarbij gevraagd 

werd een zeer korte omschrijving te geven zoals bijvoorbeeld 

subcomateus, bij bewustzijn, …). Daarnaast werd gevraagd te noteren 

welke pijnstilling (product en toedieningswijze) de patiënt op dat 

ogenblik kreeg. Hiervoor werd een codering opgesteld om het zo weinig 



 37 

mogelijk belastend te maken voor de verpleegkundige. Tot slot werd 

plaats voorzien om de vraag die gesteld werd of opmerking die 

gegeven werd rond pijnbestrijding neer te schrijven. Naast dit 

registratieformulier werd aan elke verpleegkundige ook een 

begeleidend schrijven overhandigd met enige uitleg over het doel en 

het gebruik van het registratieformulier (zie bijlage VI). 

Omdat na afloop van de registratiemaand bleek dat deze formulieren 

niet of slechts heel summier ingevuld werden, werd besloten nog een 

bijkomende registratie te laten plaatsvinden op de reeds vermelde 

oncologische afdeling, waar eveneens palliatieve patiënten verblijven. 

Het registratieformulier werd gedeeltelijk aangepast (zie bijlage VII) 

opdat de beoogde gegevens vlotter verkregen zouden worden. Er werd 

geopteerd voor deze afdeling omdat in de interviews met hulpverleners 

vaak naar voor kwam dat patiënten reeds veel vragen stellen en 

informatie ontvangen over pijnbestrijding vóór de inschakeling van 

palliatieve zorg. Deze registratie heeft echter geen bruikbare resultaten 

voor het onderzoek opgeleverd. Zelfs na aanpassing van de 

registratieformulieren werden deze niet of slechts heel sporadisch 

ingevuld. De zaken die wel op de registratieformulieren werden 

genoteerd waren niet relevant voor het onderzoek en bevatten geen 

bruikbare informatie met betrekking tot de informatiebehoeften rond 

pijnbestrijding van patiënten en hun familieleden.  

De hoofdverpleegkundige van de oncologische afdeling gaf bij het 

afgeven van de ingevulde formulieren enkele opmerkingen in verband 

met de slechte resultaten. Zij meent dat de verpleegkundigen op haar 

afdeling het vaak moeilijk hebben om de vraag van patiënten aan te 

voelen. Oncologische en palliatieve patiënten stellen vaak vragen 

zonder ze expliciet aan te geven. Het is volgens de 

hoofdverpleegkundige dan ook eerder een aanvoelen van de 

aanwezigheid van vragen. De drukte op de afdeling wordt als tweede 
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reden aangehaald. Verpleegkundigen hebben niet altijd de tijd om het 

formulier meteen in te vullen. Zij moeten er dan aan denken om het 

formulier op een later tijdstip in te vullen. Dit op zich kan al een probleem 

vormen alsook het zich herinneren van de vraag of de opmerking. Er 

mag aangenomen worden dat deze redenen ook gelden voor de 

andere deelnemende organisaties en instellingen.  

5. Gegevensanalyse 

De interviews werden aan de hand van de audiocassettes woordelijk 

uitgetypt, waarbij de spreektaal en het dialect van de geïnterviewde 

werd gerespecteerd. Het bestand van de gegevens die waren 

verkregen door het uittypen van de interviews, besloeg voor de 

volledige groep van participanten ongeveer 400 bladzijden. De 

interviews werden daarom opgedeeld in vier groepen om de verwerking 

en de analyse van de interviews gestructureerd te kunnen laten 

verlopen. De groepen werden als volgt beschreven: verpleegkundigen, 

overige hulpverleners, patiënten en familieleden en familieleden van 

overleden patiënten.  

Vervolgens werden de uitgetypte interviews verscheidene malen in hun 

totaliteit gelezen om een goed beeld te krijgen van hun inhoud en de 

hoofdlijnen (Sandelowski 1995). Er werd gebruik gemaakt van de 

methode van thematische analyse om thema’s binnen de verzamelde 

data te identificeren (Ezzy, 2002). De interviews werden ‘lijn per lijn’ 

gelezen en er werden codes toegekend aan uitspraken of passages die 

in het licht van de doelstellingen van het onderzoek betekenisvol waren. 

Wanneer een bepaalde betekenisvolle gedachte, opvatting of vraag 

met betrekking tot informatiebehoeften en pijnbestrijding aan bod 

kwam, werd hieraan een gepaste code toegewezen. De interviews 

werden vervolgens verscheidene malen integraal herlezen, waarbij de 

codering verfijnd werd. Door deze techniek toe te passen, werd duidelijk 
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dat verschillende onderwerpen steeds opnieuw direct of indirect (aan 

de hand van verwijzingen) werden aangehaald. De onderwerpen 

werden in hoofdcategorieën ondergebracht. Deze categorieën vormen 

de hoofdstructuur van het resultatengedeelte.  

In een volgende fase van de gegevensanalyse werden verbanden 

gelegd tussen de verschillende categorieën. Dit om te komen tot een 

samenhangende, zinvolle structuur die verheldering brengt in de 

informatiebehoeften van palliatieve patiënten en hun familieleden.  

In een laatste fase werden de onderwerpen uit de hoofdcategorieën 

nogmaals doorgenomen om subthema’s te kunnen onderscheiden. De 

verschillende citaten en verwijzingen werden per subthema naast elkaar 

gelegd en vergeleken. De vorm en inhoud van het resultatengedeelte 

werd op basis van deze analyses vastgelegd.  

6. Kwaliteitscriteria 

Maso en Smaling (1998) spreken van methodologische kwaliteit wanneer 

de onderzoeksconclusies overtuigend beargumenteerd worden op basis 

van de verzamelde data uit het desbetreffende onderzoek. Kwalitatief 

onderzoek moet recht doen aan het object van het onderzoek. Dit 

betekent dat bij het uitvoeren van kwalitatief onderzoek de 

methodologische objectiviteit dient in acht genomen te worden om 

voldoende methodologische kwaliteit te bereiken. In het volgende deel 

worden de diverse maatregelen die in dit onderzoek werden gebruikt 

om naar kwalitatieve data en een kwalitatieve analyse te streven, 

verder toegelicht.  

6.1. Kwaliteit van de data 

Om de kwaliteit van de verzamelde gegevens te verhogen is de context 

van de interviews belangrijk, evenals de relatie tussen de geïnterviewde 

en de onderzoeker (Morse & Field, 1996). Zoals reeds vermeld, werden 



 40 

de patiënten en hun familieleden in hun eigen leefomgeving1 

geïnterviewd. Bij het begin van het interview werd hen nogmaals 

volledige anonimiteit gegarandeerd en werd ook vermeld dat zij konden 

stoppen met het interview indien ze dat wensten.  

Op deze manier werd getracht de personen zoveel mogelijk gerust te 

stellen en hen de mogelijkheid te geven hun verhaal op hun manier te 

vertellen. Er werd tijdens het interview van patiënten en familieleden dan 

ook niet meteen ingegrepen bij het niet beantwoorden van de vraag 

(zie § 4.1 Interviews).  

Een tweede belangrijk punt betreffende de verhoging van de kwaliteit 

van de gegevens, is de motivatie van de aangesproken familieleden en 

patiënten (Grypdonck, s.d.). De deelnemers werden niet ‘at random’ 

gekozen, maar stemden er in toe te participeren aan het onderzoek. 

Ondanks hun ongemakken en de slechte vooruitzichten die palliatieve 

patiënten hebben, waren de aangesproken patiënten sterk bereid om 

hun ervaringen te delen. Zij wilden een bijdrage leveren aan het 

onderzoek met betrekking tot palliatieve zorg. 

Daarnaast werd in het onderzoek ook gebruik gemaakt van 

verschillende settings zoals aangegeven in § 3.1 Onderzoeksveld. De 

mogelijkheid bestaat immers dat er verschillen aanwezig zijn in 

informatiebehoeften naargelang de setting waarin men zich bevindt. 

Aangezien ook verschillen kunnen aanwezig zijn binnen eenzelfde 

setting (bijvoorbeeld verschillend protocol op palliatieve eenheden 

betreffende het geven van informatie), werd ook op het vlak van locatie 

gevarieerd. Deze verscheidenheid in settings en locaties heeft bijgevolg 

gezorgd voor rijke data.  

                                            

1 Er wordt vanuit gegaan dat de palliatieve eenheid de leefomgeving van de patiënt 

geworden is. 
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Om de navolgbaarheid van dit onderzoek te verhogen werd een 

systematische boekhouding bijgehouden: een ‘audit trail’ van alle 

documenten, interviews, briefwisselingen,… Er werd in dit 

onderzoeksrapport eveneens een precieze beschrijving weergegeven 

van de gekozen methode en technieken, de gekozen informanten en 

de positie en rollen van de onderzoekers in de onderzoekssituatie (Maso 

& Smaling, 1998).  

6.2. Kwaliteit van de analyse 

De interviews werden letterlijk uitgetypt. Dit zorgt voor een betrouwbare 

weergave van het interview. Daarnaast werd gepoogd de subjectiviteit 

van ‘de onderzoeker als onderzoeksinstrument’ te objectiveren via een 

intersubjectieve controle (Grypdonck, s.d.). De gegevens van de artsen 

van palliatieve eenheden, van twee vrijwilligers en een kinesist, 

verkregen via interviews, werden door beide onderzoekers onafhankelijk 

van elkaar gecodeerd en geanalyseerd. Vervolgens werd nagegaan of 

er overeenstemming aanwezig was en werden de verschillen besproken. 

Hierbij werd vastgesteld dat soms andere benamingen gegeven werden 

aan inhoudelijk gelijke concepten. Dit werd besproken en codes werden 

aan deze concepten in samenspraak toegekend. De interpretatie van 

de interviews werd door beide onderzoekers regelmatig besproken. 

Indien men van mening verschilde, werd dit opgelost door het opnieuw 

herlezen van de desbetreffende interviews.  

De verkregen themata en de interpretatie werden met de promotor 

besproken. Op deze wijze werden alertheid en openheid vergroot en 

kon bias bij de interpretatie worden opgespoord. 
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HOOFDSTUK 3. ONDERZOEKSRESULTATEN 
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten uitgebreid beschreven. 

Er wordt een antwoord gegeven op de vragen die in hoofdstuk 2 zijn 

beschreven.  

Om meer duidelijkheid en context te verschaffen bij de resultaten, wordt 

gebruik gemaakt van citaten van hulpverleners, patiënten en 

familieleden van (overleden) patiënten. De citaten kunnen echter de 

leesbaarheid van dit hoofdstuk beperken. Om de helderheid bij het 

lezen te vergroten, wordt dit hoofdstuk dan ook duidelijk in verschillende 

paragrafen opgedeeld. De samenhang tussen deze afzonderlijke 

paragrafen wordt in de tekst duidelijk gemaakt aan de hand van 

verwijzingen naar de desbetreffende paragrafen. 

Dit hoofdstuk is ingedeeld in 4 paragrafen. In een eerste paragraaf wordt 

het belang van informatie, maar ook enkele beperkingen van het geven 

van informatie aan palliatieve patiënten en hun familieleden 

aangegeven. De tweede paragraaf licht toe welke misvattingen en 

bekommernissen bij patiënten en hun familieleden aanwezig zijn, op 

welke momenten deze worden geuit en door wie. Er wordt beschreven 

waarom misvattingen en bekommernissen wel of niet worden 

aangegeven en aan wie dit gebeurt. Ten derde wordt toegelicht of 

patiënten en hun familieleden al dan niet bijkomende informatie 

opzoeken of gekregen informatie verifiëren en wat hun beweegredenen 

hiervoor zijn. Tot slot wordt in een vierde paragraaf de visie van 

hulpverleners (waarbij het steeds gaat over professionele hulpverleners) 

op het verstrekken van informatie weergegeven. Hierbij wordt zowel 

beschreven welke informatie hulpverleners spontaan geven aan 

patiënten als hun visie op het opstellen van een informatieve brochure. 
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1. De kracht van informatie 

Uit het onderzoek kwam naar voor dat het verstrekken van informatie 

om verschillende redenen belangrijk is. Hulpverleners geven aan dat zij 

informatie over pijn en pijnbestrijding verschaffen aan palliatieve 

patiënten en hun familieleden, omdat dit een positief effect heeft op 

hun angst. Daarnaast stelt informatie palliatieve patiënten en hun 

familieleden ook gerust, overtuigt het hen de voorgeschreven 

pijnmedicatie in te nemen, creëert het vertrouwen en draagt het bij aan 

het behouden van controle. Deze voordelen van informatie worden 

hieronder verder uitgewerkt. 

Door het geven van informatie over pijn, pijnmedicatie en de 

verschillende toedieningswijzen (zoals bijvoorbeeld over het gebruik van 

een subcutane medicatiepomp) wordt een daling van angst bij 

palliatieve patiënten en hun familieleden verkregen. Ook de angst die 

ontstaat door de vele misvattingen en verkeerde voorstellingen rond 

pijnbestrijding en in het bijzonder rond het gebruik van opiaten (wat 

uitgebreid zal worden toegelicht in § 2.1.2 Misvattingen over 

pijnmedicatie), daalt wanneer voldoende informatie verstrekt wordt. 

Bovendien wordt door anticiperend informeren vermeden dat er angst 

of paniek ontstaat (zie ook § 4.1 Welke informatie wordt spontaan aan 

patiënten gegeven?). 

Het geven van voldoende en correcte informatie heeft ook een positief 

effect op de therapietrouw van de patiënt. Enerzijds voorkomt het 

geven van informatie dat patiënten op eigen initiatief de medicatie 

afbouwen of zelfs stoppen omwille van angst. Anderzijds zal informatie er 

ook voor zorgen dat patiënten de medicatie zoals voorgeschreven 

innemen, wat bijdraagt tot een daling van pijn en meer comfort. 

“Ik vind dat, als je ze uitlegt voor wat het dient, dat het veel beter 
gaat, dat ze het pakken omdat ze weten voor wat dat het dient 
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hé. Tegen als je het niet weet, dan sla je een keer over en dan 
bouw je dat af …” (verpleegkundige netwerk palliatieve zorg) 

Informeren werkt volgens hulpverleners bovendien ook zeer 

geruststellend, het creëert een veilig gevoel en vertrouwen.  

“Ze hebben mij dat ook allemaal gezegd ook van ‘pijn moet je 
niet hebben’, dat ze iets kunnen geven tegen de pijn en als je op 
het einde angstig wordt of zo, gaan we ook zorgen dat je rustig 
kunt gaan en dat pakt van mij veel angst weg… Neen, dat je niet 
moet met angst zitten…” (patiënt) 

“de meeste familie, allez als je het [de verschillende 
mogelijkheden om de pijn te bestrijden en hoe medicatie moet 
worden ingenomen] echt goed uitlegt en er uw tijd voor neemt, 
allez zijn ze daarachter, zijn ze daar niet meer zo weigerachtig 
tegenover en als we ook eerlijk zijn, zo van ‘kijk nu gaan we dat 
doen en dat doen…’ dan valt dat meestal weg.” 
(verpleegkundige palliatieve eenheid) 

 

Dit vertrouwen leidt tot het melden van vragen en problemen. Deze 

worden verder uitgewerkt in § 2 Misvattingen en bekommernissen. Het 

ontstaan van wederzijds vertrouwen creëert ook een zekere autonomie 

voor de patiënt en familieleden in een thuissituatie. Hulpverleners geven 

de pijnmedicatie meer uit handen en laten familieleden en patiënten 

zelfstandigheid bij het toedienen van pijnmedicatie. Hulpverleners 

vertrouwen er ook op dat ze zullen verwittigd worden indien er 

problemen optreden. Sommige hulpverleners gaan er van uit dat het 

onthouden van informatie leidt tot een daling van het vertrouwen, wat 

de relatie tussen patiënt en hulpverlener en de hulpverlening zelf niet ten 

goede komt. Het kan tot gevolg hebben dat patiënten de misvattingen 

en bekommernissen niet meer uiten waardoor angst blijft, therapietrouw 

daalt, etc. 

“Ik ben nogal graag open met de patiënten, als je dingen 
achterhoudt, hetzij rond bijvoorbeeld dit [doelend op het 
achterhouden van de ware toedracht rond morfinepleisters], 
hetzij rond een situatie of een diagnose of een, dan, allez dan 
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vind ik dat het misschien op dat moment veel gemakkelijker is 
maar dat het toch het verdere verloop compromitteert. Want 
dan moet je af en toe in de loop van de evolutie een aantal 
dingen dan toch brengen die je toen verzwegen hebt en het 
geeft, het geeft ergens geen vertrouwen. Het vertrouwensgevoel 
naar uw patiënt, als ze gewaar worden dat een aantal dingen...” 
(palliatieve arts) 

“maar op het moment dat ze het doen eigenlijk zonder dat ze 
het weten, kan het wel een angst geven of minder vertrouwen 
hé dan, dan denken ze van ‘misschien doen ze nog wel iets 
zonder dat ik het weet’.” (verpleegkundige palliatieve eenheid) 

Wanneer patiënten weigerachtig staan tegenover het innemen van 

voorgeschreven pijnmedicatie, kan het geven van informatie een eerste 

aanzet zijn voor het sluiten van compromissen met betrekking tot het 

innemen van de medicatie. Hulpverleners stellen dat patiënten moeten 

aangemoedigd worden om het toch te proberen. Als patiënten weten 

dat ze ten allen tijde terug kunnen stoppen met het nemen van 

pijnmedicatie, valt de weerstand voor een deel weg. 

Tot slot kan het vergaren van informatie voor patiënten en familieleden 

ook een vorm zijn van controle houden over het leven. Controle houden 

is in het laatste stadium van het leven voor sommigen uiterst belangrijk: 

zelf nog de touwtjes in handen kunnen nemen en over het eigen leven 

en lichaam kunnen beschikken. 

“Dat is héél belangrijk. Ja, de laatste controle die je nog hebt 
over je leven, dat je dat niet gewoon maar uit handen geeft. 
Ergens om menselijk te zijn moet je nog ergens ook zelf kunnen 
beslissen en als je dat dan niet meer kan doen, volledig niet meer 
kan doen, ja daar houdt het leven een stuk op hé. Daarom vind 
ik het zo belangrijk van die wisselwerking tussen dokters, 
verpleegsters, hulpverleners…” (patiënt) 

Toch is informatie niet altijd dé oplossing. Enkele verpleegkundigen 

stellen dat bepaalde misvattingen, voornamelijk met betrekking tot 

sufheid en slaperigheid ten gevolge van het gebruik van opiaten, soms 
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hardnekkig zijn. Ze geven aan dat deze misvattingen niet steeds 

overwonnen worden door het verstrekken van informatie.  

Ook met betrekking tot het aanpakken van weerstand tegenover 

pijnmedicatie is het geven van informatie niet altijd voldoende. 

Hulpverleners geven aan dat de stap naar opiaten voor de meeste 

patiënten moeilijk is en een psychologische drempel vormt. Het 

aanvaarden van de ziektetoestand bepaalt bijgevolg sterk het innemen 

van pijnmedicatie. Zo stellen sommige palliatieve patiënten het innemen 

van sterke opiaten uit opdat ze dan niet hoeven toe te geven dat hun 

toestand achteruit gaat. Ze menen dat, als ze aan deze vorm van 

pijnbestrijding toegeven, ze weer een stapje verder gaan in het 

ziekteproces en dit willen ze niet. 

“bijvoorbeeld wij hebben nu al de uitleg rond morfine en wij 
weten dat al waar zij mee zitten niet waar is, we kunnen dat 
allemaal weerleggen en we doen dat soms maar bij bepaalde 
patiënten voel je, dat is niet hetgeen dat zij willen. Dat is het niet, 
de uitleg moeten zij niet hebben, het heeft ook geen zin om meer 
uitleg te geven, het gaat eigenlijk over het feit dat ze er nog niet 
aan toe zijn om de stap naar morfine te zetten (…) dat is ook een 
heel proces hé.” (verpleegkundige netwerk palliatieve zorg) 

“Oh, ja, allez, bij die persoon over wie ik het nu heb, ook zo, de 
confrontatie met zijn ziekte speelde een stuk mee, nog een hele 
jonge persoon. Allez ja, dat was zo voor hem, denk ik, te 
confronterend op dat moment. Hij was er ook nog niet klaar voor 
om de diagnose van zijn ziekte, allez dat was, denk ik, wel een 
van de redenen waarom dat voor hem niet kon.” (palliatieve 
arts) 

Ondanks het feit dat veel patiënten de positieve effecten van informatie 

beamen, kan informatie ook bijkomende angst of vragen opwekken. Zo 

getuigde één echtgenote van een patiënt dat ze eigenlijk niet 

openstond voor veel informatie omdat ze zich daardoor enkel meer 

zorgen maakt. 

“Bah, informatie, ik zal een keer zeggen hé, hoe meer informatie 
dat je krijgt, hoe meer zorgen dat je je maakt … Zoals ik ook zeg 
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hoe minder dat je er eigenlijk van weet hoe… hoe beter 
misschien want ja, je moet toch, je moet toch geloven en 
vertrouwen erin hé dus en al die rariteiten die daar rond komen 
en die, ach ja…” (echtgenote patiënt) 

2. Misvattingen en bekommernissen 

Om een antwoord te kunnen formuleren op de vraag “Welke informatie 

met betrekking tot pijn en pijnbestrijding willen patiënten en/of hun 

familieleden krijgen of niet krijgen in de palliatieve fase en waarom?”, 

werd onder meer nagegaan of patiënten en hun familieleden vragen 

stellen aan hulpverleners. Maar hulpverleners geven aan dat er weinig 

vragen spontaan worden gesteld door patiënten en familieleden. Het 

niet stellen van vragen wil echter niet zeggen dat er geen misvattingen, 

twijfels of bekommernissen aanwezig zijn. Hulpverleners dienen de 

problemen zelf te achterhalen door zelf vragen te stellen of door 

misvattingen aan te voelen in de contacten met de patiënt.  

Over het stellen van vragen: “oftewel stellen ze ze niet en moet je 
eigenlijk zelf euh een beetje achterhalen en is het eigenlijk maar 
dat je merkt dat ze met vragen zitten doordat je zelf met 
informatie of met vragen afkomt euh… dat je dan merkt van ‘oei 
dat is hier eigenlijk totaal niet duidelijk’ of die patiënt heeft hier 
een totaal ander beeld van dan het eigenlijk is. Of die zit met 
vragen en die stelt ze niet, dat je het dan merkt”. 
(verpleegkundige palliatieve eenheid) 

Daarnaast zijn de gestelde vragen ook niet altijd wat ze lijken. 

Hulpverleners dienen open te staan voor de boodschap die achter de 

vraag kan verscholen zitten. 

“En wat ik wel merk is dat er in wachtzalen veel gepraat wordt en 
dat bijvoorbeeld de enen zegt tegen de andere ‘ach, wat pak jij 
tegen uw pijn’, ‘ik pak dat’, ‘goh, ik heb plakkers, ik ben er goed 
mee hoor’, en dan zeg je zo… en dan krijg je van artsen van ‘nu 
kwam die af met zou ik ook geen plakker kunnen krijgen’. Ik 
bedoel maar ze luisteren dan niet naar de boodschap, die vraag 
komt omdat misschien die zijn pijn op dat moment niet 
voldoende onder controle is…” (palliatief verpleegkundige RVT) 
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2.1. Aan welke informatie hebben palliatieve patiënten en hun 

familieleden nood en waarom? 

Welke vragen, twijfels en bekommernissen palliatieve patiënten en hun 

familieleden uiten, is sterk individueel bepaald. Toch zijn er een aantal 

onderwerpen die steeds terugkeren en die hieronder verder uitgewerkt 

worden. Vragen en bekommernissen worden voornamelijk geuit over het 

bestrijden van pijn, misvattingen rond pijnmedicatie en de 

nevenwerkingen, praktische vragen rond pijnmedicatie, afbouwen van 

pijnmedicatie en het gebruik van alternatieve en/of complementaire 

pijnbestrijding.  

2.1.1. Pijn 

Pijn is bij palliatieve patiënten meestal de eerste grote klacht. Patiënten 

en hun familieleden geven dan ook zelf het belang van pijn en het 

vermijden van lijden aan. Vaak kwam terug dat het vandaag de dag 

niet meer nodig is af te zien omdat het de levenskwaliteit benadeelt en 

alles overheerst. 

“Pijn overheerst alles, dan zijn uw gedachten ook niet… en dan 
kan je nooit opstaan met het gedacht ‘ik ga hier een keer een 
goeie dag hebben hé’. Die pijn overheerst.” (patiënt) 

“Want als je pijn hebt, kun je geen drie woorden achter elkaar 
zeggen of ’t is verkeerd, ‘t gaat verkeerd en ook dat je 
agressiever begint te worden, alhoewel dat ik dat niet tegenover 
mijn familie zou doen of zo, maar tegenover mezelf, ge loopt dan 
zo agressief dat je het soms echt niet meer aankunt. Uw 
levenskwaliteit is volledig achteruit, tegen als de pijn onderdrukt 
is, heb je er toch nog een beetje. Allez als er een vriendin komt, 
kunnen we nog lachen en zottebollen, waarom niet? Maar met 
die pijn of zonder die medicatie, gaat dat niet.” (patiënt) 

In de beginfase van het palliatief stadium worden dan ook voornamelijk 

angsten geuit rond het hebben van pijn. Palliatieve patiënten stellen zich 

de vraag of de pijn onder controle kan gehouden worden. Ze willen ook 
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weten waar de pijn vandaan komt, wat men eraan kan doen en wat de 

behandelingsmogelijkheden zijn voor de toekomst. 

Eén verpleegkundige van een palliatief netwerk stelt dat sommige 

patiënten er zich ook zorgen over maken dat de pijn moeilijker zal 

kunnen verlicht worden als ze te lang wachten met pijnmedicatie. De 

interviews met andere hulpverleners, patiënten en familieleden geven 

echter geen aanwijzingen dat deze vraag vaak gesteld wordt. Dit kan 

verklaard worden door het feit dat hulpverleners informatie hierover 

reeds anticiperend aanreiken (zie § 4.1.2 Anticiperende informatie en 

veranderingen in pijn en pijnbestrijding). 

2.1.2. Misvattingen over pijnmedicatie 

Zoals reeds vermeld leven er nog vaak misvattingen met betrekking tot 

pijnbestrijding en meer bepaald rond het gebruik van opiaten. 

Verpleegkundigen stellen dat deze misvattingen ontstaan door verhalen 

die patiënten of familieleden horen uit hun directe omgeving. Mensen 

kunnen bijvoorbeeld reeds een negatieve situatie hebben 

meegemaakt, waarbij de persoon kwam te overlijden na het toedienen 

van morfine. Dergelijke situaties zorgen ervoor dat misvattingen ontstaan 

en blijven leven bij palliatieve patiënten en hun familieleden. Enkele 

hulpverleners wijzen ook op de rol van collegae hulpverleners in het 

ontstaan van misvattingen. Hulpverleners met onvoldoende kennis over 

de pijnbestrijding kunnen eveneens misvattingen teweeg brengen. 

“Euh, plus soms ook hulpverleners, soms dokters en 
verpleegkundigen gaan dat ook zeggen ‘jamaar je neemt toch 
al veel’ hé waardoor ze zeggen van ‘ja ik moet daar mee voort 
kunnen want anders ga ik verslaafd geraken’.” 
(thuisverpleegkundige) 

Vooral het woord morfine blijkt voor de meeste mensen - niet voor 

iedereen - taboe te zijn. Sommige mensen denken ook meteen aan 
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morfine als er gesproken wordt over pijnbestrijding. Anderen verbinden 

morfine meteen aan een euthanasievraag. 

“Want als we het woord morfine uitspreken, en wij doen dat, zien 
we meestal heel wat gebeuren bij de patiënt, zien we aan zijn 
lichaamshouding dat er heel veel aan het draaien is…” 
(verpleegkundige palliatief supportteam) 

Bij het opstarten van een subcutane medicatiepomp wordt deze ook 

meteen gerelateerd aan het gebruik van morfine terwijl een subcutane 

medicatiepomp ook andere producten zoals anti-emetica kan 

bevatten. Deze misvatting en de misvattingen die er leven rond het 

gebruik van pijnmedicatie evenals de onwetendheid rond het gebruik 

van een pijnpleister (zie § 2.1.4.2 Werking en correcte inname) maken 

dat de overstap naar een subcutane pomp zwaarder is dan de overstap 

naar pijnpleisters.  

“Direct pleisters. Eerst met de minste en dan met de zwaarste, 
maar op den duur ja, helpt dat ook niet meer hé. De stap naar 
het pompje was wel veel zwaarder. Ja, ‘t is als ge dat echt niet 
meer, niet meer ziet zitten, dat je ziet dat ze geweldig afzien, dat 
ge zegt: “doe maar hé”, zo kan het niet meer. Maar ge hebt 
daar wel uw twijfels over.” (echtgenote patiënt) 

De misvattingen die in dit deel besproken worden kunnen angst 

uitlokken waardoor patiënten weigeren om hun medicatie in te nemen, 

de medicatie op te drijven of hun pijn verzwijgen. Anderzijds kan deze 

angst ook leiden tot het stellen van vragen, het bijkomend opzoeken 

van informatie of het verifiëren van gekregen informatie, waarop verder 

wordt ingegaan in § 3. Bijkomende informatie opzoeken en gekregen 

informatie verifiëren. 

 

2.1.2.1. Associatie met sterven 

Het toedienen van pijnmedicatie via een subcutane medicatiepomp of 

het gebruiken van het woord ‘morfine’ betekent voor patiënten en 
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familieleden vaak dat de patiënt nu snel zal overlijden of dat het 

stervensproces bespoedigd zal worden. Eén echtgenote van een 

patiënt gaf wel aan dat ze dit niet expliciet verwoord had, maar dat ze 

de opstart van morfine bij haar man wel degelijk associeerde met het 

versnellen van het sterven. 

“Ja, ja, ge denkt daar wel aan, ge spreekt dat daarvoor nog niet 
uit, maar ge denkt er wel aan ‘als ze daarmee beginnen gaat 
dat niet lang meer duren’.” (echtgenote patiënt) 

Naast het medicatiegebruik en de therapietrouw van de patiënt, kan 

deze opvatting ook de houding van familieleden, met betrekking tot het 

medicatiegebruik van de patiënt, beïnvloeden. 

“Nee, want allez ja, want als hij zo bijduwde, dacht ik altijd, ‘t is 
weeral zoveel meer.” (echtgenote patiënt) 

Dat patiënten en familieleden het toedienen van opiaten associëren 

met sterven en het versnellen van het overlijden wordt door de 

hulpverleners bevestigd. Zij halen bovendien aan dat de opvatting leeft 

dat opiaten ‘te sterk’ zijn en zo leiden tot de dood. Het opstarten en/of 

opdrijven van opiaten wordt dan ook vaak omschreven als het ‘begin 

van het einde’. 

“En als je over morfine spreekt of als je zegt van: “Kijk, we gaan 
een beetje morfine geven” dan krijg je nogal dikwijls de vraag: 
‘Betekent dat dan dat het gaat sneller gaan of dat ik sneller ga 
komen te overlijden?’. Dat is toch nogal dikwijls. Soms stellen ze 
die vraag wel niet rechtstreeks, maar voel je toch wel dat dat 
idee er achter zit, allez ja, nu ben ik aan het einde van mijn leven 
begonnen (palliatieve arts)”. 

2.1.2.2. Verslaving 

Zowel verpleegkundigen, palliatieve artsen als patiënten geven duidelijk 

aan dat angst voor verslaving voor sommigen een bekommernis is. Het is 

belangrijk hierbij op te merken dat verslaving niet voor alle patiënten en 

familieleden een rol speelt. Enkele verpleegkundigen geven namelijk 

aan dat voor sommige palliatieve patiënten en familieleden een 
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optimale pijnbestrijding primeert en zij zich bijgevolg geen zorgen maken 

over verslaving. Voor andere patiënten kan verslaving toch een 

bekommernis vormen.  

“Of ik aan al die pijnstilling niet verslaafd ga raken. Dat zou ik 
graag nog weten van die morfine en of dat zo zwaar als allez ja 
iemand die aan drugs verslaafd is.” (patiënt) 

“En hun angst om eraan verslaafd te geraken is wel meestal 
groot. Ze staan er dan waarschijnlijk ook niet bij stil, allez ja, dat 
dat iets is dat ze hier in dit geval tot hun laatste uren gaan nemen 
hé. Ze denken altijd dat er een moment komt dat het niet meer 
gaat nodig zijn, ik denk dat wel het meest voorkomende is, ja…” 
(verpleegkundige palliatieve eenheid) 

Twee artsen geven hierbij wel een duidelijke verschuiving aan ten 

opzichte van vroegere jaren. Momenteel leeft er volgens hen minder 

angst rond verslaving bij palliatieve patiënten en situeert deze 

problematiek zich meer in een setting van chronische pijnpatiënten. 

“Men is bang voor de verslaving. Maar ik vind wel dat dat minder 
en minder, de publieke opinie is in elk geval duidelijk 
geëvolueerd.”(palliatieve arts) 

“Verslaving, dat zit er waarschijnlijk ook wel, maar nu toch wel 
minder dan vroeger. Vroeger was morfine, heroïne redelijk 
onmiddellijk. En ook dat is minder in onze populatie dan in de 
chronische pijnpopulatie.”(palliatieve arts)  

2.1.2.3. Tolerantie en het uitstellen van het innemen van pijnmedicatie 

Palliatieve patiënten hebben angst dat de pijnmedicatie na een tijdje 

niet meer zal werken en dat men bijgevolg de dosis zal moeten 

opdrijven. Vanuit deze opvatting sparen sommigen hun pijnmedicatie 

voor ‘later’, wanneer de pijn erger zal zijn.  

Soms is men er ook van overtuigd dat men reeds alles krijgt wat er aan 

pijnmedicatie voorhanden is, met als gevolg dat men schrik heeft dat de 

pijn in de toekomst niet voldoende zal kunnen gestild worden. 
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“Iemand aan wie ik dikwijls moet uitleggen van ‘kijk, je pomp 
staat nu op 9 maar je kan eigenlijk nog tot 99’, want die man zit 
daar wel mee in dat hij geen reserve niet meer heeft. Hij zegt dat 
iedere keer ‘je moet niet te rap iets bijgeven want euh, we 
hebben dan geen reserve meer genoeg, het gaat misschien nog 
nodig zijn’.” (verpleegkundige palliatieve eenheid) 

 

 

2.1.2.4. Negatieve invloed op het lichaam 

Wanneer opiaten gestart worden, stellen sommige patiënten en 

familieleden zich de vraag of deze medicatie niet ongezond is of geen 

negatieve effecten heeft op het lichaam. Voor enkele mensen kan het 

een moeilijke stap zijn om chemische middelen zoals pijnmedicatie toe 

te laten.  

“De man van die hoofdverpleegster [= patiënte] had ook nog 
heel veel vragen rond het opdrijven van de cortisone, hij zei ‘Dat 
is toch niet gezond?’. Maar ik heb de dokter eens horen 
antwoorden ‘Gezond, dat moet niet meer gezond zijn, we zitten 
totaal op een ander spoor bij haar hé’, a ja hé dat moet 
onderdrukken, dat moet niet meer gezond zijn…” 
(thuisverpleegkundige) 

De vraag is echter of deze bekommernis niet voortvloeit uit andere 

misvattingen. Men kan zich de vraag stellen of patiënten en familieleden 

echt bezorgd zijn over de effecten op het lichaam of deze vraag eerder 

gesteld wordt om het opdrijven tegen te houden. Het kan immers zijn 

dat de vraag gesteld wordt omdat het ziekteproces op dat moment 

door de familie niet aanvaard wordt. Als de misvatting rond het 

levensverkortend werken van opiaten eveneens leeft, kan deze vraag 

een uiting zijn van weerstand voor het opdrijven van medicatie zodat 

men de patiënt nog langer bij zich kan houden. 
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2.1.3. Misvattingen en bekommernissen over nevenwerkingen 

Nevenwerkingen van pijnstillende medicatie kunnen een bron van 

bekommernis vormen voor patiënten en hun familieleden en bijgevolg 

aanleiding geven tot angst, vragen en twijfels. Dit kan er toe leiden dat 

men, net zoals bij de misvattingen over pijnmedicatie, weigert de 

voorgeschreven pijnstillende medicatie in te nemen of op te drijven. 

Deze angst of twijfels rond nevenwerkingen kunnen eveneens ontstaan 

door verhalen die men van anderen hoort of vroegere gebeurtenissen 

die men heeft meegemaakt.  

Men kan bij patiënten en familieleden drie groepen onderscheiden. 

Vooreerst zijn er patiënten die vóór het optreden van symptomen 

angstig zijn of zich de vraag stellen of bepaalde nevenwerkingen zullen 

optreden bij het opstarten van morfine en andere opiaten. Hulpverleners 

geven echter aan dat men zelden spontaan peilt naar nevenwerkingen. 

Wanneer dit wel het geval is, zijn de vragen soms zeer gericht.  

Vervolgens zijn er de patiënten die zich deze vragen slechts stellen op 

het moment dat de symptomen optreden.  

“Euh… ik weet niet of ze er spontaan vragen over stellen altijd, 
maar als ze een keer een nevenwerking ervaren hebben, dan 
komen ze daar dikwijls op terug.” (palliatieve arts) 

Een derde groep ziet de pijnmedicatie meteen als boosdoener van alle 

mogelijke problemen die zich aanmelden. Ook bij het achteruitgaan 

van de toestand van de patiënt (zie 2.2.3 Wijzigingen in de algemene 

toestand) worden sufheid en verminderd bewustzijn bij deze groep 

patiënten automatisch aan analgetica en voornamelijk aan morfine 

gerelateerd. Het is dan de taak van de hulpverlener om deze 

misvattingen te onderkennen en tijdig bij te sturen.  

“… maar dan ook wel de vraag van euh of iets van als er 
hersenmetastasen optreden en patiënten weten dat nog niet 
maar ze zijn pas gestart met morfine en dan gaan ze onmiddellijk 
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al denken ‘oeioei, de patiënt is verward, het ligt aan de morfine’, 
omdat ook verwardheid of wat agitatie of zo, die toestanden 
worden onmiddellijk toegeschreven aan het gebruik van morfine 
en men gaat niet zozeer denken van ‘er zijn hier andere 
mogelijke oorzaken’. Dat zie je dus nogal maar vaak ook dat 
vermoeidheid of slaperigheid eigenlijk, dat dat ook eerder aan 
morfine wordt toegeschreven, euh of onder morfinegebruik of 
plots bij het opstarten van morfine dat er tegelijkertijd andere 
symptomen optreden, dan euh wordt het daaraan gelinkt …”. 
(verpleegkundige palliatief supportteam) 

De volgende nevenwerkingen worden vaak aangehaald en worden 

hieronder verder toegelicht: slaperigheid, sufheid en een gedaalde 

alertheid, verwardheid, hallucinaties, constipatie en nausea.  

2.1.3.1. Slaperigheid, sufheid en gedaalde alertheid 

Hulpverleners geven duidelijk aan dat angst voor slaperigheid, sufheid 

en gedaalde alertheid een zeer grote bekommernis is voor patiënten en 

hun familieleden. 

“…van we gaan daar toch niet te veel van pakken want we 
gaan er op den duur… Slapen, we gaan er van slapen, we gaan 
niet meer bewust zijn.” (verpleegkundige palliatief supportteam) 

De angst voor deze nevenwerkingen van pijnstillende medicatie kan 

zowel voor de patiënten als voor hun familieleden een sterke barrière 

vormen voor het gebruik van sterke opiaten.  

“Nee, nee of dat dat nu morfine is of om het even wat, ik vermijd 
het allemaal, gewoon omdat ik wil… geestelijk zo helder mogelijk 
wil blijven.” (patiënt) 

De gewaarwording van één van deze nevenwerkingen (die meestal na 

1 à 2 dagen spontaan verdwijnen indien ze te wijten zijn aan een 

verhoging van de dosis opiaten) kan er bijgevolg toe leiden dat 

patiënten hun medicatie-inname stoppen of terug verminderen. 

“Vorige week was de pijn echt hevig, dat ik zei van ‘gaan we 
toch een keer niet proberen om één morfine bij te steken?’ en ze 
hebben dat ook gedaan. Maar ’s anderendaags heb ik moeten 



 56 

zeggen ‘alsjeblieft, neem dat terug weg’, want ik kan niet, ik ben 
gans de dag een zombie geweest. Maar de pijn was er wel mee 
weg, ’t is ’t een of ’t ander hé. Als je zo juist over dat boordje zit… 
Ik heb liever iets meer pijn maar dat ik psychisch goed ben.” 
(patiënt) 

“Ja, ook voor nog alles uit te halen wat er uit te halen is uit het 
leven op het moment, iedere ontmoeting, ieder ogenblik kan 
een goeie moment zijn en als je dan vroeg begint met pijnstillers 
die ja, dan maak je dat maar half mee hé.” (patiënt) 

2.1.3.2. Verwardheid en hallucinaties  

Patiënten en hun familieleden zijn soms bezorgd over verwardheid of het 

hebben van waanbeelden. Mensen stellen zich soms ook de vraag of ze 

de dagstructuur nog wel zullen weten en of ze nog zullen beseffen waar 

ze zijn.  

“Maar ik zeg de nevenwerkingen waar de mensen echt het 
meest mee bezig zijn, is eigenlijk die niet meer weten, allez dat ze 
graag helder blijven. Dat is soms wel iets dat daar euh ‘ik wil niet, 
allez ik wil niet hebben dat ik niet meer weet van waar dat ik 
ben’ allez zo die dingen. Dat vinden mensen wel heel belangrijk”. 
(verpleegkundige netwerk palliatieve zorg) 

Wanneer verwardheid of hallucinaties optreden, zonder dat de patiënt 

en/of de familieleden hierover anticiperend geïnformeerd zijn, geeft dit 

wel aanleiding tot schrikreacties of zelfs paniek. 

“Ik heb toen naar X [verpleegkundige palliatieve thuiszorg] 
gebeld ’s nachts want ik had erge schrik hé, hij begon zo onrustig 
te worden, ik zeg maar allez, ‘wat is dat hier?’. En euh, om half 
één ’s nachts bel ik naar X, ik zeg tegen haar ‘Amai, ik heb hier 
schrik tot en met’, ik zeg, ‘dat klopt hier niet meer met Y [naam 
echtgenoot] hé’.” (echtgenote patiënt) 

“De eerste moment is dat wel een schok, zeker als je begint te 
hallucineren, je weet je ligt gewoon in je bed en je kijkt rondom u, 
je doet je ogen toe en je hallucineert en je doet ze weer open en 
je ligt weer in je bed maar terwijl dat je dus hallucineert weet je 
dus van ik lig in dat bed en die tweestrijd tegen elkaar, dat doet 
vies op dat moment.” (patiënt) 
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Zowel sufheid, slaperigheid en gedaalde alertheid als verwardheid en 

hallucinaties zijn sterk gerelateerd aan de angst voor controle- en 

contactverlies. 

“…dat ze niet meer gaan kunnen communiceren met hun 
familie, ik denk dat dat wel het meest angstaanjagende is 
eigenlijk als ze het hebben over pijnmedicatie. Of dat ze allez 
geen communicatie meer gaan kunnen hebben. Ik denk dat dat 
één van de meest voorkomende vragen of het meest 
schrikaanjagende is”. (thuisverpleegkundige) 

2.1.3.3. Constipatie en nausea 

Uit de interviews met patiënten en familieleden, evenals met palliatieve 

artsen en verpleegkundigen kan er worden afgeleid dat men zelden 

anticiperend vragen stelt over de nevenwerkingen constipatie en 

nausea ten gevolge van pijnstillende medicatie. Wanneer deze 

nevenwerkingen optreden, geven zij ook zelden aanleiding tot expliciete 

vragen. Dit kan mogelijks verklaard worden door het feit dat 

hulpverleners reeds anticiperend patiënten en familieleden hierover 

voldoende informeren (zie ook 4.1.2 Anticiperende informatie en 

veranderingen in pijn en pijnbestrijding). 

2.1.4. Bekommernissen rond de praktische toediening van 

pijnmedicatie 

2.1.4.1. Toediening en toedieningswijzen 

Wanneer patiënten op een palliatieve eenheid of in een ziekenhuis met 

een palliatief supportteam verblijven, blijken zij minder of geen vragen te 

stellen rond de praktische toediening van de pijnmedicatie, aangezien 

deze uitgevoerd wordt door de verpleegkundigen. Patiënten in een 

thuissituatie daarentegen hebben meer vragen en twijfels. Zo vragen zij 

zich onder andere af of alle pijnmedicatie die ze zullen nodig hebben 

ook thuis kan worden toegediend.  
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“Awel, ja ja, maar ik had altijd gedacht van ‘kunnen ze U dat 
thuis geven een pijnpomp?” (patiënt) 

De meeste vragen worden gesteld rond de toediening via een 

subcutane pomp. Men vraagt zich af hoe dit precies gaat, waar en hoe 

deze pomp geplaatst wordt, hoeveel keer men dient te prikken en te 

herprikken. Andere mensen maken zich zorgen over het comfort, de 

omgang met het pompje en de leidingen.  

“Mensen hebben meer gewoon een beetje schrik van de 
praktische kant ‘Kan dat darmke, kan dat klikken, kan dat 
afbreken, als dat geklikt ligt, loopt het door’, meer van die 
praktische zaken krijgen wij eigenlijk…” (thuisverpleegkundige) 

“Ze stellen er hun vanalles bij voor hé [over subcutane pomp], 
van infusen en van naar de kliniek te moeten gaan” 
(verpleegkundige netwerk palliatieve zorg) 

2.1.4.2. Werking en correcte inname 

Patiënten willen hun medicatie op een correcte manier innemen. Er 

worden dan ook voornamelijk in de thuissituatie vragen gesteld over de 

hoeveelheid, de tijdstippen van inname en de werkingsduur van de 

voorgeschreven pijnstillende medicatie. Men vraagt ook welke 

medicatie samen mag ingenomen worden en wat en hoeveel men kan 

bijnemen bij pijn.  

“maar een keer dat het over de morfine gaat, dan gaan ze wel 
meer, inderdaad, een houvast precies willen van zo en meer 
vragen stellen, meer vragen stellen van ‘Wanneer mag ik dat 
nemen?’ en ‘Hoeveel mag ik er nemen?’, ‘Hoelang werkt dat?’ 
en allez ja…” (verpleegkundige netwerk palliatieve zorg) 

Palliatieve patiënten stellen echter weinig vragen over de inhoud en 

werking van het product, wat de onwetendheid met betrekking tot de 

inhoud en werking van een pijnpleister verklaart (zie 2.3.5 

Onwetendheid). 

2.1.4.3. Reden van toediening 
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Bij veranderen van pijnmedicatie wordt het verschil met de andere 

medicatie bevraagd. Patiënten willen weten of de nieuwe medicatie 

beter is dan de oude en waarom juist deze wordt toegediend. Ook de 

familie vertoont vaak interesse en gaat ook na welke soorten 

pijnmedicatie de patiënt krijgt en waarom. 

2.1.5. Afbouwen van de pijnmedicatie 

Hulpverleners geven aan dat patiënten die vragen om de pijnmedicatie 

af te bouwen  een minderheid vormen. Er zijn echter ook patiënten die 

zelf het initiatief nemen en die de hulpverleners pas achteraf op de 

hoogte stellen. Afbouwen gebeurt dan ook voornamelijk met medicatie 

die per os wordt ingenomen of die gemakkelijk zelf toe te dienen is zoals 

een pleister. Door het geven van de juiste informatie kan een poging tot 

afbouwen voorkomen worden. Bij patiënten die zelf het initiatief nemen, 

is het opkomen van pijn de oorzaak voor het terug opdrijven van de 

geneesmiddelen.  

“… maar iemand naar huis sturen met een kleefpleister 
Durogesic® en euh, ze zijn pijnvrij en ze denken dat ze de 
volgende klever niet moeten ophangen, zo’n dingen, dat heb je 
wel hé…” (verpleegkundige palliatief supportteam) 

Palliatieve patiënten stellen om verschillende redenen de vraag om de 

pijnmedicatie af te bouwen. In de beginfase willen patiënten de 

pijnmedicatie vaak afbouwen omdat ze zich goed voelen. Ze voelen op 

dat moment geen pijn en hebben de indruk dat de pijn onder controle 

is. Op dat moment beseffen ze echter niet dat deze pijnverlichting 

veroorzaakt wordt door de ingenomen pijnmedicatie. Patiënten zijn het 

ook niet gewoon om pijnmedicatie te nemen vóór het optreden van 

pijn. In vroegere situaties werd meestal enkel een pijnstiller ingenomen 

wanneer pijn effectief optrad en niet preventief. Het afbouwen van 

pijnmedicatie gebeurt ook als de patiënt vindt dat hij te veel medicatie 

moet innemen of wanneer de patiënt te suf of te slaperig is. 
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“Ik heb een keer geprobeerd om wat minder te pakken, maar 
het is mij toch niet gelukt ze’. …, ‘maar ja al die pillerijen dat ik 
moet slikken, op den duur, ik doe niet anders meer dan pillen 
slikken, ik eet meer pillen dan dat ik normaal eten eet. Daarmee 
wou ik toch wel eens proberen.” (verpleegkundige palliatief 
supportteam citeert patiënten) 

“Euh, we krijgen soms vraag om medicatie af te bouwen, zeker 
wanneer dat mensen, of dat de familie vindt dat patiënt te suf of 
te slaperig is, dan komt wellicht wel een keer de vraag van: ‘kan 
dat te wijten zijn aan de medicatie en kun je de medicatie niet 
een beetje verminderen?’. Op dat moment gaat de patiënt zelf 
soms dat ook wel eens vragen van: ‘ik voel mij zo moe, kan dat 
van de medicatie zijn? Kun je dat niet een beetje verminderen, ik 
heb eigenlijk toch wel geen pijn’.? Dus, soms, dat gebeurt niet zo 
vaak, zeker niet bij ons op de eenheid, maar euh…”(palliatieve 
arts) 

Naast deze misvattingen en bekommernissen over nevenwerkingen en 

over de praktische toedieningswijze en het afbouwen van pijnmedicatie 

stellen palliatieve patiënten eveneens vragen over de mogelijkheden 

indien men niet meer kan slikken. Sommige familieleden vragen of 

morfine kan toegediend worden aan de patiënt omdat ze niet willen dat 

hij pijn lijdt. Anderen stellen zich dan weer de vraag of het opdrijven 

gerelateerd is aan het voortschrijden van het ziekteproces. 

2.1.6. Alternatieve en complementaire pijnbestrijding 

Uit de interviews met palliatieve artsen, een kinesist en enkele vrijwilligers 

komt naar voor dat patiënten of familieleden uit zichzelf geen expliciete 

vragen stellen met betrekking tot complementaire of alternatieve 

pijnbestrijding. Het merendeel van de geïnterviewde verpleegkundigen 

bevestigt dit. Een aantal verpleegkundigen geeft echter aan specifieke 

vragen met betrekking tot complementaire pijnbestrijding (aanvullend 

op de klassieke medicamenteuze pijntherapie) te ontvangen. Dit 

gebeurt voornamelijk door patiënten die reeds in het verleden actief 

bezig waren met alternatieve geneeswijzen. Dit zijn therapieën die in 

plaats van de klassieke geneeskunde worden gebruikt om van de 
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vastgestelde aandoening te genezen. Eén verpleegkundige kreeg geen 

vragen maar vermeldt dat patiënten hun ervaringen over deze manier 

van pijn bestrijden vertelden. 

Een verpleegkundige van een palliatief supportteam geeft aan dat 

palliatieve patiënten soms vragen naar complementaire therapieën om 

de geest tot rust te brengen. Ze hopen dat ze op die manier minder pijn 

zullen ervaren. Een andere verpleegkundige geeft aan dat men soms 

naar haar mening vraagt over complementaire therapie. Door één 

verpleegkundige worden ook vragen over massage, aromatherapie en 

relaxatie aangehaald. Deze persoon geeft eveneens aan dat patiënten 

het vertellen wanneer ze een bezoek brengen aan een homeopaat, 

een accupuncturist of een biomoleculair specialist. De vraag van 

palliatieve patiënten of complementaire therapie mag aangehouden 

worden, wordt ook door één verpleegkundige aangehaald. 

Sommige artsen staan echter eerder afwijzend ten opzichte van 

bepaalde alternatieve of complementaire vormen van pijnverlichting. 

Dit is dan ook één van de redenen waarom palliatieve patiënten zo 

weinig vragen stellen rond deze materie (zie § 2.2 Waarom worden 

weinig vragen en bekommernissen geuit?). 

“Ja, de dingen waarin dat je minder gelooft is een beetje 
moeilijker om daar, om dat aan te brengen en je doet dat ook 
moeilijker, aromatherapie of zo. Ik kan niet zeggen dat ik daar zelf 
veel gevoel voor heb, maar dingen in verband met relaxatie wel. 
Massage, aanwezigheid en dat heeft als het ware een 
anatomische basis die dingen.” (palliatieve arts) 

“Daar heb ik héél weinig ervaring mee, ik sta daar ook nogal, 
allez, ik denk door onwetendheid en onkunde in elk geval wat 
sceptisch tegenover.” (palliatieve arts) 

Daarnaast gaven twee verpleegkundigen ook aan dat zij, maar ook hun 

collega’s te weinig kennis bezitten over complementaire pijnbestrijding. 
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2.2. Momenten waarop misvattingen en bekommernissen worden 

geuit 

In deze paragraaf wordt een antwoord gegeven op de vraag ‘Wat zijn 

de specifieke momenten waarop deze patiënten en hun familieleden 

geïnformeerd willen worden met betrekking tot pijn en pijnbestrijding?’. 

Hulpverleners in de palliatieve zorg geven aan dat palliatieve patiënten 

en hun familieleden in het volledige zorgproces vragen stellen of met 

bekommernissen of angsten zitten. De informatienood is hoger op een 

aantal specifieke momenten in het palliatieve zorgproces, namelijk bij 

pijn, bij het aanpassen of starten van pijnstillende medicatie en bij een 

wijziging in de algemene toestand van de patiënt.  

2.2.1. Pijn 

Wanneer patiënten voor de eerste maal met ernstige pijn of met een 

acute achteruitgang van de pijn geconfronteerd worden, stellen ze 

meer vragen of uiten ze vlugger hun bekommernissen of angsten. 

Hulpverleners geven aan dat patiënten zich op dat ogenblik ook 

afvragen wat hen te wachten staat, vanwaar de pijn komt en of de 

hulpverleners hun pijn kunnen bestrijden en op welke wijze.  

“ik zeg als ze zo die hevige pijnen… dat was toen mei, juni, toen 
moet die pijn zodanig erg geweest zijn denk ik … dan is eigenlijk 
meer haar dingen gekomen van dat ze meer informatie wilde, 
dat haar pijn niet meer te doen was en dat ze dus meer vragen 
had van ‘Vanwaar komt dat?’…”(palliatief verpleegkundige RVT) 

2.2.2. Starten en veranderen van pijnmedicatie 

Zowel het sleutelen aan pijnmedicatie als het starten van analgetica uit 

de derde trap van de pijnladder, meer bepaald ‘sterke opiaten’, en dan 

voornamelijk het starten van morfine geeft sterke reacties. Mensen willen 

weten waarvoor het dient en stellen vragen over opvattingen en 

angsten die op dat moment bij hen leven.  
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“… maar een keer dat het over de morfine gaat, dan gaan ze 
wel meer, inderdaad, een houvast precies willen van zo en meer 
vragen stellen, meer vragen stellen van ‘Wanneer mag ik dat 
nemen?’ en ‘Hoeveel mag ik er nemen?’, ‘Hoelang werkt dat?’ 
en allez ja. Dat is wel, mijn gevoel is meer dat het naar het einde 
toe gaat als het over die zwaardere medicaties gaat.” 
(verpleegkundige netwerk palliatieve zorg) 

Door de palliatieve artsen wordt daarenboven aangegeven dat er 

vragen naar boven komen bij het ‘slecht nieuwsgesprek’, wanneer 

meegedeeld wordt aan de patiënt dat hij niet meer te cureren is. 

Patiënten maken zich zorgen over de toekomst die hen te wachten 

staat: zullen ze nog veel pijn hebben, kan deze adequaat opgevangen 

worden door het medisch team, … 

Eens deze vragen beantwoord zijn treden er minder vragen op, tenzij er 

zich wijzigingen voordoen in de algemene toestand, de pijn of in de 

medicatie.  

“En een keer dat die vragen daar allemaal zijn, en dat die een 
stuk ingevuld zijn, heb ik de indruk dat er inderdaad een periode 
komt dat er minder vragen zijn, als ze dan symptoom vrij zijn en 
zo. En als ze dan een nieuw probleem krijgen, gaan er dan wel 
opnieuw vragen komen, euh, en een keer dat dat dan terug een 
stuk geluwd is, gaan die vragen dan ook wel terug een stukje 
verdwijnen.” (palliatieve arts) 

2.2.3. Wijzigingen in de algemene toestand 

Vragen komen ook bij wijzigingen in de gezondheidstoestand. Een 

aantal problemen en symptomen (o.a. slikproblemen, 

slaapproblemen,…) zorgen ervoor dat patiënten zich vragen gaan 

stellen over de gebeurtenissen die zich voordoen en hoe het verder 

moet met de pijnmedicatie.  

Ook de familie stelt zich vragen bij wijzigingen in de algemene toestand 

van de patiënt.  Enerzijds hebben ze moeilijkheden met het ‘afgeven’ 

van de patiënt, ze kunnen de ziekte niet aanvaarden en hun dierbaar 

familielid niet loslaten. Anderzijds treden er vragen op wanneer de 



 64 

familie zich zorgen maakt over de nevenwerkingen van de pijnstillende 

medicatie. Slaperigheid, sufheid of een gedaalde aanspreekbaarheid 

wijten zij voornamelijk aan het toedienen van pijnmedicatie (zie 2.1.3 

Misvattingen en bekommernissen over nevenwerkingen). In realiteit 

kunnen deze symptomen ook veroorzaakt worden door een daling van 

de leverfunctie, het opstapelen van afvalstoffen, enz. 

“Er worden veel vragen gesteld euh als ze meer achteruitgaan 
en dan allez, als ik de vraag goed begrijp eigenlijk, allez dus als ze 
zien dat de persoon achteruit gaat, dat ze meer liggen te slapen 
eigenlijk, dat ze niet meer eten, drank niet nemen, dan ook de 
paniek van als ze niet meer eten en drinken dan gaan ze snel 
sterven, euh ja. Het meer in slaap vallen van de persoon, allez, 
dan komen er wel meer vragen en angstmomenten eigenlijk, wel 
een wat paniek zo bij de omringenden eigenlijk dat wel…” 
(verpleegkundige palliatieve eenheid) 

2.3. Waarom worden weinig vragen en bekommernissen geuit? 

Vragen over pijn en pijnbestrijding worden zoals eerder aangegeven in § 

2 Misvattingen en bekommernissen in de palliatieve fase weinig 

spontaan gesteld. Er worden vijf mogelijke oorzaken besproken die er 

toe bijdragen dat vragen niet gesteld worden en angsten of 

bekommernissen niet geuit worden.  

2.3.1. Rol van persoonlijkheid 

Individuele verschillen tussen mensen op het gebied van karakter en 

mondigheid zorgen ervoor dat de ene palliatieve patiënt meer vragen 

stelt of vlugger bekommernissen uit dan de andere. Verpleegkundigen 

geven aan dat patiënten en familieleden wel mondiger geworden zijn. 

Toch is niet iedereen mondig genoeg om zijn vragen en twijfels 

rechtstreeks te uiten.  

“… de mensen zijn ook niet mondig genoeg ook, ze durven dat 
niet, zeker niet aan de specialist, de specialist zegt dat en dat, 
dan ga jij als gewone mens niet vragen ‘dokter, voor wat dient 
dat’…” (verpleegkundige netwerk palliatieve zorg) 
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“ik denk dat het een beetje met karakter te maken heeft, of dat 
je makkelijk iets durft vragen of dat je een beetje assertiever bent, 
ik denk dat het daar meer mee te maken heeft, niet echt met 
oud of jong.” (vrijwilliger) 

Eén palliatieve arts verwijst hierbij ook naar de sociale klasse waaruit de 

patiënt en zijn omgeving afkomstig zijn. Volgens deze arts vertonen 

mensen uit een lagere sociale klasse soms minder interesse en stellen ze 

bijgevolg ook minder vragen over de medicamenteuze pijnbestrijding. 

“Ik denk dat dat waarschijnlijk eerder daaraan [doelend op de 
sociale klasse] gelegen is, dan echt met de leeftijd te maken 
heeft. Want allez ja, we zagen hier soms jonge mensen die dan 
uit de lagere sociale klasse komen, die blijkbaar daar ook niet 
altijd aan geïnteresseerd zijn aan die dingen zo, en dat we daar 
dan geen vragen krijgen, terwijl we dan van andere mensen wel 
die vragen krijgen. Ik denk dat het eerder een kwestie is van 
sociale klasse dan van leeftijd. Ik denk het wel.” (palliatieve arts) 

2.3.2. Vertrouwen 

Het hebben van vertrouwen speelt een belangrijke rol in het uiten van 

bekommernissen en vragen over pijn en pijnbestrijding. Dit op twee 

manieren. 

Enerzijds zullen familieleden en patiënten geen vragen stellen omdat ze 

‘gerust’ zijn in wat de arts voorschrijft. Het vertrouwen in de hulpverlener 

is op dat moment voldoende groot zodat deze patiënten en hun 

familieleden de pijnbestrijding laten gebeuren. Deze opvatting komt 

voornamelijk voor bij oudere palliatieve patiënten. Ze menen dat als de 

arts het voorschrijft, het wel in orde zal zijn.  

“De ene dochter ging nogal goed mee, die zei ‘Wat de dokter 
beslist over die pijnmedicatie, hij zal het wel weten, doe dat 
maar’…” (thuisverpleegkundige) 

“Van mij mogen ze geven wat ze willen, ze zullen mij niets geven 
wat ik niet nodig heb hé… Aangezien dat ik voel dat al wat ze 
geven dat het voor mijn goed is.” (patiënt) 
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Anderzijds is vertrouwen in een hulpverlener voor sommige patiënten 

een belangrijke voorwaarde om problemen en angsten te melden. 

Wanneer patiënten niet voelen dat ze terecht kunnen bij de 

verpleegkundige, zullen ze minder geneigd zijn om angsten en 

bekommernissen te uiten.  Onvoldoende vertrouwen in de hulpverlener 

kan voor andere patiënten daarentegen juist de aanleiding zijn om 

vragen te stellen.  

Het geven van informatie aan palliatieve patiënten en hun familieleden 

wordt in vele gevallen gezien als een aanzet tot het creëren van een 

vertrouwensband en vervolgens ook tot het uiten van vragen. Een 

hulpverlener dient ruimte te creëren wanneer hij ziet of voelt dat 

patiënten iets willen aangeven. Vaak helpt het om deze 

terughoudendheid of mogelijke problemen te benoemen. 

“Hoe beter dat je mensen inlicht, hoe beter je de mensen 
informeert, hoe meer vertrouwen dat er groeit en hoe beter je 
kunt op weg gaan en hoe gemakkelijker dat ze ook gaan komen 
met zaken waar ze mee zitten. Terwijl dat je, als zij voelen van 
‘Oei die houdt hier iets achter, of die is hier niet open of…’, dan 
gaan zij ook niet komen…” (verpleegkundige netwerk palliatieve 
zorg) 

“… dan benoem ik dat, ik zeg dan ,allez ik zie precies dat je er 
bedenkingen bij hebt of dat je er niet goed bij voelt ,of wil je 
meer uitleg, of wil je er nog iets rond vragen, dat reik ik aan en 
komt er niets, dan, dan kun je ook niet, dan kun je toch niet meer 
doen op dat moment…” (verpleegkundige netwerk palliatieve 
zorg) 

De reacties van de hulpverlener tegenover vragen of opvattingen van 

de patiënt zijn eveneens bepalend voor de verdere relatie en het uiten 

van twijfels en vragen over pijn en pijnbestrijding. Als verpleegkundige of 

arts moet men met respect om te gaan met de zaken die door een 

patiënt worden aangebracht.  

Sommige patiënten hebben twijfels over het melden van problemen in 

verband met pijnbestrijding. Ze willen deze problemen niet melden 
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omdat de verpleegkundigen hen hebben aangegeven dat de 

pijnbestrijding goed voor hen zou zijn. 

“Ze aarzelen om dat naar boven te brengen ja. Omdat ze, 
omdat ze in eerste instantie horen van ‘dat is goed voor jou, dat 
is dit en dat is dat’ en dan krijgen ze daar last van en dan denken 
ze van ‘oei, mogen we dat nu wel zeggen?’. Maar, dan denk ik 
wel dat je moet proberen, proberen euh toch toe te laten, dat ze 
zich op hun gemak voelen en dat ze toch durven zeggen wat er 
is.” (verpleegkundige palliatief supportteam) 

2.3.3. Gebrek aan kracht en energie 

In de terminale fase stellen patiënten weinig tot geen vragen meer. 

Hulpverleners geven aan dat patiënten op dat moment heel moe en 

uitgeput zijn en dat er geen energie meer aanwezig is om vragen te 

stellen. Palliatieve patiënten vertonen dan ook een zekere gelatenheid 

met betrekking tot hun pijn, pijnbestrijding en alle activiteiten die in deze 

laatste fase gesteld worden. Hun strijd is op dat moment voor een deel 

gestreden, men heeft de kracht niet meer om op bepaalde zaken zoals 

pijnbestrijding in te gaan. Één hulpverlener betrekt deze gelatenheid 

specifiek op de oudere populatie met de woorden ‘het is goed 

geweest’.  

“Vragen in verband met ? Met pijnstilling. … Euh, nu op het einde 
zie je heel veel mensen die stiller worden. Hun strijd is een stuk 
gestreden en sommige mensen, allez, hebben daar de energie 
niet meer voor en worden daar ook gelatener in…” 
(verpleegkundige netwerk palliatieve zorg) 

“Je hebt dan heel veel mensen die zwakker worden, die minder 
uit bed beginnen te komen en zo, dan heb ik ook wel de indruk 
dat die vragen minder komen. Dat er dan een stuk meer 
ondergaan wordt. Geen fut meer om nog veel vragen te stellen. 
Mensen kunnen gewoon niet meer, ze zijn zodanig uitgeput, dat 
ze soms echt niet meer de vragen kunnen stellen.” (palliatieve 
arts)  
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Toch wordt ook aangegeven dat dit individueel verschillend is. Er zijn 

soms patiënten die ook nog in de terminale fase vragen stellen en 

informatie willen. 

Uit de interviews met verpleegkundigen worden daarenboven nog twee 

oorzaken geïdentificeerd waarom palliatieve patiënten zeer weinig 

vragen stellen met betrekking tot complementaire niet-

medicamenteuze pijnbestrijding. Enkele verpleegkundigen geven aan 

dat er een zekere angst kan aanwezig zijn bij palliatieve patiënten om 

het gebruik van alternatieve of complementaire niet-medicamenteuze 

methoden te melden aan hun arts. Sommige patiënten denken dat dit 

de relatie met hun behandelend arts in gevaar kan brengen. 

“Het heeft lang geduurd vooraleer ze tegen haar klassieke 
behandeling, de dokters daarvan gezegd heeft van dat ze ook 
een homeopathisch middel probeerde en zo allemaal, die schrik 
zit er bij veel mensen in en dat je vaak het deksel op de neus 
krijgt van ‘als je dat gaat beginnen moet je bij ons niet zijn’ en 
gelukkig hebben ze dat niet”. (palliatief verpleegkundige RVT) 

“…maar ze hebben dan ook de angst van ‘als mijn huisarts weet 
dat ik naar een alternatieve dokter ga, dan gaat hij misschien 
zeggen ‘jamaar, jamaar, je moet mij niet meer bellen ’s avonds 
om negen uur, want dan kom ik ook niet meer…” 
(thuisverpleegkundige) 

Eén verpleegkundige meent dat patiënten voelen dat je als hulpverlener 

niet openstaat voor deze materie. 

2.3.4. Informatie 

Hulpverleners geven aan dat patiënten vrij weinig vragen stellen omwille 

van de informatie die zij spontaan van de verpleegkundigen krijgen. 

Wanneer reeds voldoende aan hun informatiebehoeften voldaan wordt 

door de hulpverleners, kan het gebeuren dat patiënten geen vragen of 

twijfels rond pijnbestrijding meer hebben (zie § 4.1 Welke informatie 

wordt spontaan aan patiënten gegeven?). Personen die reeds lange tijd 
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op een palliatieve eenheid verblijven of gevolgd worden door een 

palliatief team zullen vaak minder vragen stellen omdat zij reeds 

voldoende informatie gekregen hebben en sterk bij het pijnbeleid 

betrokken zijn. 

“Gelijk nu hebben we hier iemand die hier al heel lang ligt en die 
meneer is dat gelijk echt gewend allez van daar mee om te 
gaan en zijn vrouw ook en die mensen stellen zich daar geen 
vragen bij. Ook niet als er moet opgedreven worden of 
verminderd.” (verpleegkundige palliatieve eenheid) 

2.3.5. Onwetendheid 

De palliatieve artsen en enkele verpleegkundigen geven aan dat 

onwetendheid met betrekking tot de genomen pijnmedicatie tot gevolg 

kan hebben dat patiënten zich geen vragen stellen. Onwetendheid blijkt 

voornamelijk voor te komen bij het gebruik van pijnpleisters. Dit verklaart 

waarom pijnpleisters beter geaccepteerd worden en minder twijfels en 

vragen oproepen dan een subcutane medicatiepomp.  

“Een paar dagen geleden hadden wij een getuige van Jehova, 
die geen morfine wou eigenlijk vanuit haar geloof, maar ze lag 
met een pleister op. Ze had nooit vragen gesteld rond die 
pleister, maar, dus toch wou ze geen morfine.” (palliatieve arts) 

“En wat me ook opvalt dat heel wat mensen, soms als je hen 
spreekt ‘neem je medicatie?’ ‘neen’ of ‘neem je iets tegen de 
pijn?’ ‘neen’, maar dan blijkt dat ze dan wel een Durogesic® op 
hebben, dus een klever. Dat het voor sommige mensen niet met 
medicatie wordt vergeleken. Dat wordt gemakkelijk vergeten te 
zeggen. In de lijst van de medicatie, waar dat we dan toevallig, 
soms een tijd nadien, opmerken dat ze met een pleister, al ‘k 
weet niet hoe hoog op zitten hebben. Dat het voor mensen soms 
verwarrend is dat pleisters medicatie zijn” (verpleegkundige 
netwerk palliatieve zorg) 

2.4. Redenen voor het verzwijgen of verbijten van pijn 

Sommige patiënten stellen geen vragen over pijn. Ze verbijten de pijn 

die ze voelen met negatieve gevolgen voor hun comfort en 

levenskwaliteit. Het verbijten en verzwijgen van pijn voor hulpverleners en 
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familieleden kan verschillende oorzaken hebben. Vijf belangrijke 

oorzaken worden hier verder toegelicht. 

2.4.1. De aanwezigheid van angst 

Patiënten hebben schrik dat hun pijnmedicatie zal worden aangepast 

als ze eerlijk zijn over de pijn die ze lijden. Dit ligt voor sommigen moeilijk 

omwille van verschillende redenen. Patiënten nemen soms al vrij veel 

medicatie en zien het dan ook niet meer zitten om nog meer medicatie 

oraal te moeten innemen. Anderen hebben angst voor het optreden 

van bijkomende nevenwerkingen zoals slaperigheid en sufheid (zie ook § 

2.1.3.1 Slaperigheid, sufheid en gedaalde alertheid). Maar ook de 

misvattingen (zie 2.1.2 Misvattingen over pijnmedicatie) die leven bij de 

patiënt kunnen angst veroorzaken waardoor het melden van pijn wordt 

tegengehouden.  

“...dokter komt binnen ‘Hoe is het?’, ‘Och goed, goed, ik heb 
geen pijn’, gewoon omdat ze weten van als ik dat nu wel zeg 
dan, allez, dan gaan er dingen gebeuren waar ze schrik van 
hebben hé. Schrik van veranderingen en schrik van niet meer 
onder controle te hebben, schrik van medicatie zelf ook” 
(verpleegkundige netwerk palliatieve zorg) 

Het verzwijgen van pijn door patiënten in de thuissituatie kan ook 

verklaard worden door angst voor een ziekenhuisopname. Sommige 

patiënten willen immers absoluut niet terug naar het ziekenhuis.  

“Omdat ze bang zijn voor ziekenhuisopnames en zo, hé. Die 
mensen zijn al euh, hebben al zo’n lijdensweg achter de rug allez 
ja, dat ze denken, alles wat ik zeg, ga ik terug naar het ziekenhuis 
moeten, en gaan er terug onderzoeken beginnen, hé. Dat zit er 
vooral in dat ze daarvoor afbijten of dat ze iets anders vinden, 
dat ze iets gaan bij krijgen…” (verpleegkundige netwerk 
palliatieve zorg) 
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2.4.2. Hoop op genezing 

Sommige patiënten willen ook nog in de palliatieve fase blijven vechten 

en hopen dat het lijden en het verbijten van pijn nog een kans op 

genezing inhoudt.  

“Die mevrouw heeft dat ook gezegd als ze hier toekwam, ik ga 
nog zo lang mogelijk doorvechten. En bij zo’n mensen ga je dat 
wel vlugger, allez ja moeilijker hebben om die medicatie op te 
drijven, ja dat gebeurt wel, je ziet dat wel…” (verpleegkundige 
palliatieve eenheid) 

2.4.3. Pijn als een signaal van het lichaam 

Enkele hulpverleners beschrijven hoe palliatieve patiënten soms 

aangeven ‘nood’ te hebben aan pijn. Ze geven aan dat ze op die 

manier de signalen die het lichaam geeft blijven voelen. Dit geeft hen 

het gevoel dat ze de ziekte kunnen monitoren. Opiaten kunnen bij deze 

patiënten enkel toegediend worden indien de pijn zeer ernstig wordt.  

“En sommige mensen hebben soms nood om een beetje pijn te 
blijven voelen om te weten hoe ziek dat ze zijn. Sommige mensen 
verwoorden dat ook zo: ‘ik wil niet dat je al mijn pijn wegneemt, ik 
heb een beetje nodig omdat ik dan eigenlijk nog besef dat ik 
toch nog ziek ben’. Dat lijkt ons raar, maar ja…” 
(verpleegkundige netwerk palliatieve zorg) 

2.4.4. Ontlasten van omringende familieleden 

Patiënten gaan zich ten opzichte van omringende familieleden vaak 

beter voordoen dan ze zich voelen, ondanks of juist omwille van de 

band die ze met elkaar hebben. Dit kan verklaard worden door een 

moeilijke communicatie tussen beide partijen. Ook al zien familieleden 

dat de patiënt erg lijdt, toch is dit in vele gevallen een moeilijk 

bespreekbare materie. Patiënten verzwijgen ook vaak hun pijn ten 

opzichte van familieleden om hen te ontlasten, te sparen en om geen 

bijkomende zorgen te veroorzaken, zeker wanneer de familie het moeilijk 

heeft met afscheid nemen. 
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“Zeker om te sparen, ja. Het is zo moeilijk allemaal te bespreken 
ook al hebben de mensen euh een heel close band gehad euh, 
men wil niet, men wil niet tot last zijn en men wil de andere ook 
geen verdriet aandoen hé…” (thuisverpleegkundige) 

2.4.5. Religie en opvoeding 

Oudere mensen hebben in hun opvoeding vaak nog meegekregen dat 

ze pijn dienen te verdragen, ‘af te bijten’. Bij enkele patiënten is deze 

visie via het geloof meegegeven. Men kan ook denken dat men ‘de 

hemel kan verdienen’ door het verbijten van de aanwezige pijn. 

“Oudere mensen hebben meer meegemaakt in hun leven al en 
dat hoort erbij. Die gaan dikwijls veel meer pijn afbijten, ook in 
stilte dat is duidelijk want die zijn een generatie van voort doen 
en niet neuten. Terwijl jonge mensen de dag van vandaag moet 
je geen pijn meer lijden, die staan daar anders tegenover.” 
(verpleegkundige netwerk palliatieve zorg) 

Deze vijf factoren worden door hulpverleners het meest frequent 

aangewezen als oorzaken voor het verbijten van pijn. Er zijn echter nog 

een aantal oorzaken die telkens slechts door één hulpverlener worden 

aangegeven. Zo kunnen oudere palliatieve patiënten de opvatting 

hebben dat pijnmedicatie toch niet helpt of dat ze nog nooit 

pijnmedicatie nodig gehad hebben.  

“Vooral bij oudere mensen, ik spreek nu meer over dat menske 
van 89 hé�‘Ik heb nooit in mijn leven iets genomen tegen de pijn’ 
hoor ik haar nog zeggen, ‘Ik heb dat nooit in huis gehad, en nu 
gaat gij mij hier iets geven, ‘k zal ik de pijn wel uitstaan’.” 
(thuisverpleegkundige) 

Anderen zouden hun pijn willen dragen omdat pijn hoort bij ziekte en het 

sterven. Een verpleegkundige beschrijft het voorbeeld van een man die 

de pijn verdroeg om na te gaan hoe sterk zijn ‘karakter’ was, hoe ver hij 

kon gaan. Een andere verpleegkundige geeft aan dat patiënten de pijn 

willen verdragen omdat er veel mensen zijn die het slechter hebben dan 

zij. Sommigen verzwijgen pijn om niet als ‘zagende’ of ‘klagende’ patiënt 

over te komen.  
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Verder wordt ook éénmaal aangegeven door een verpleegkundige dat 

de huidige maatschappij van ons verwacht dat we hard zijn en veel 

kunnen verdragen. 

2.5. Wie stelt vragen? 

Algemeen kan gesteld worden dat zowel patiënten als familieleden 

vragen stellen met betrekking tot pijnbestrijding in de palliatieve fase. 

Enkele verpleegkundigen geven aan dat de verhouding tussen beiden 

ongeveer gelijk loopt. Anderen spreken van een overwicht van één van 

beide groepen. Er werd geen verschil gezien in uitspraak naargelang de 

organisatie waarbij de hulpverlener is aangesloten en de beroepsgroep 

waartoe de hulpverlener behoort. 

Enerzijds uiten familieleden hun eigen vragen, angsten, bekommernissen 

en zorgen. Ze willen precies weten wat er gebeurt met de patiënt en 

willen ook op de hoogte gehouden worden indien er wijzigingen zijn in 

de toestand of de pijnmedicatie van de patiënt. Anderzijds kunnen ze 

ook optreden als spreekbuis van de patiënt. Hierbij dient men er 

rekening mee te houden dat de uitspraken van het familielid gekleurd 

zijn door de eigen indrukken en gevoelens. Dit neemt niet weg dat het 

familielid een belangrijke rol kan spelen in het aangeven van pijn, 

nevenwerkingen en de vragen van de patiënt.  

“Ik vind wel dat familieleden daar een belangrijk aandeel in 
hebben, omdat zij, zij zijn daar 24 uur, zij ervaren, er is altijd twijfel 
en natuurlijk, terecht, ‘t is niet wat de familie zegt, maar wat dat 
de patiënt zegt dat er is, maar dat is, allez het wantrouwen daar 
rond denk ik, moet je niet overdrijven. ‘t Is natuurlijk wat dat de 
patiënt zegt, maar de familie is ook meer monitor van wat de 
patiënt beleeft enne… ‘t Is hetzelfde gelijk verpleegkundigen en 
artsen. Artsen zijn vijf of tien minuten op de zaal efkens en het 
heeft dus geen zin om te discussiëren of die patiënt pijn heeft of 
niet, allez de verpleegkundigen weten dat veel beter.” 
(palliatieve arts) 
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Het familielid kan enerzijds optreden in naam van de patiënt en diens 

vragen of angsten doorspelen aan de hulpverleners maar kan anderzijds 

ook optreden in het belang van de patiënt, maar niet in diens naam, 

wanneer de palliatieve patiënt sterk verzwakt, niet meer aanspreekbaar 

of afgemat is. Aangezien deze situaties zich voornamelijk voordoen in 

het terminale stadium is het evident dat mantelzorgers vooral 

gedurende deze fase van het ziekteproces de rol van vraagsteller op 

zich zullen nemen. Dit sluit natuurlijk niet uit dat familieleden ook op 

andere momenten vragen stellen aan hulpverleners (zie § 2.2 Momenten 

waarop misvattingen en bekommernissen worden geuit). 

Ook deze situatie vraagt een degelijke controle van hulpverleners. 

Sommige mantelzorgers zien dat de patiënt lijdt en geven hun ervaring 

door aan de hulpverlener zodat de pijnmedicatie eventueel kan worden 

aangepast. Andere familieleden lijden zo sterk mee met de patiënt dat 

ze zelf het initiatief nemen en bepaalde handelingen gaan stellen.  

“wat me nu laatst opvalt is dat de echtgenote bang is dat 
bijvoorbeeld, het is bij een man die ziek is dat ik ga nu, dat de 
echtgenote enorm bang is dat haar man zou pijn hebben. De 
omgeving, dus euh, en die zou dan soms in dat geval nu dat ik 
voor ogen heb, zou die mevrouw nog, euh, pijnstillers bijgeven, 
bijvoorbeeld MS Direct®, hé die vier uur duurt, om die pijn te 
voorkomen terwijl dat er eigenlijk een pleister verhoogd is die 
eigenlijk wat ze dan gaf, zou onderscheppen…” 
(verpleegkundige netwerk palliatieve zorg) 

Familieleden nemen ook de taak op zich om nevenwerkingen zoals 

verwardheid en controleverlies te melden omdat de patiënt zich hier 

vaak voor schaamt. 

“…vanuit de patiënt zelf zal dat minder gezegd worden want de 
mensen schamen zich daar een beetje voor van ‘ik wist het niet 
meer, ik heb naar het schijnt raar gedaan’ … want de familie 
zegt dat voluit hé van ‘Hoh, hebben wij gisteren wat 
meegemaakt ze, hij was precies zichzelf niet, wat die daar 
allemaal uitkraamt, allez ja, hij was anders dan anders.’ De 
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familie zit daar niet mee in om dat te zeggen…” 
(thuisverpleegkundige) 

Hulpverleners hebben de indruk dat jongere patiënten meer vragen 

stellen. Zij willen, indien het nog mogelijk is, de teugels zelf in handen 

houden. Volgens hulpverleners nemen zij duidelijke standpunten in over 

het verhogen van medicatie en de mate waarin nevenwerkingen zich 

mogen voordoen. Jongere palliatieve patiënten schenken ook meer 

aandacht aan de manier waarop hun pijnbestrijding gereguleerd wordt 

en worden ‘mondiger’ genoemd. 

“Jongere mensen gaan inderdaad wel meer aandacht 
besteden en meer willen volgen. Zij gaan echt wel duidelijke, 
euh, duidelijke standpunten ook innemen…” (verpleegkundige 
netwerk palliatieve zorg) 

De oudere generatie reageert meer gelaten (zie 2.3.3 Gebrek aan 

kracht en energie) volgens de hulpverleners. Er wordt dan ook 

aangegeven dat familie en mantelzorgers bij deze mensen de vragende 

rol meer overnemen. 

“Maar ik vind wel dat als je bij oudere patiënten komt, dan heb je 
meestal te maken met kinderen die aanwezig zijn en die kinderen 
hebben dan een goede volwassen leeftijd en die zijn er meestal 
ook wel bij en die vragen ook wel na wat er met mama of papa 
gebeurt. Ik denk wel dat die vragende rol overgenomen wordt 
door de kinderen als de oudere patiënt niet meer zo mondig is…” 
(verpleegkundige palliatief supportteam) 

2.6. Aan wie uit men zorgen en problemen? 

Informatie over pijnbestrijding wordt door verschillende hulpverleners 

aangebracht. Deze hulpverleners komen in contact met de patiënt in 

het ziekenhuis of in de thuissituatie. Het zijn deze personen die vervolgens 

de meeste vragen met betrekking tot deze materie krijgen. Deze 

paragraaf geeft een antwoord op de vraag ‘Wie zijn de belangrijkste 

personen waaraan men vragen stelt of kan stellen, welke voorkeur met 
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betrekking tot de hulpverlener hebben palliatieve patiënten en hun 

familieleden?’. 

In de thuissituatie worden voornamelijk vragen gesteld aan de huisarts of 

de behandelend arts van het ziekenhuis en aan de verpleegkundigen 

van het netwerk palliatieve zorg, indien deze ingeschakeld zijn. Eén 

palliatief verpleegkundige van een netwerk geeft aan dat zij de indruk 

heeft dat vragen voornamelijk aan de huisarts gesteld worden.  

“ik moet zeggen echt feitelijk rond pijnbestrijding niet heel veel. 
Dat dat meestal geregeld is met de huisarts ofwel met het 
ziekenhuis, soms is dat een kleine aanpassing of zo dat we 
moeten doen, dat ze zeggen van we hebben toch pieken of we 
hebben toch dat, maar meestal is dat qua pijnmedicatie minder 
naar ons toe. Het is meestal met de huisarts…” (verpleegkundige 
netwerk palliatieve zorg) 

Daarnaast krijgen de verpleegkundigen van de verzorgende 

thuiszorgorganisatie vragen met betrekking tot pijnbestrijding. Er wordt 

door één verpleegkundige gesteld dat deze vragen meer voorkomen 

indien er een minder goede relatie aanwezig is tussen de patiënt en de 

huisarts of indien de patiënt minder goed opgevolgd wordt. 

“Een palliatieve patiënt die minder opgevolgd wordt omdat er 
geen opvolging nodig is bijvoorbeeld, dat kan, dan worden de 
vragen meer naar ons toe gericht maar euh, palliatieve 
patiënten waar wel nog een opvolging is of die bijvoorbeeld met 
een pijnpomp naar huis komen vanuit het ziekenhuis en die 
regelmatig moeten gaan om die pijnpomp te hervullen en die 
daar ook een consult hebben bij een kankerspecialist 
bijvoorbeeld, die stellen daar een vraag, hé…” 
(thuisverpleegkundige) 

Vragen worden op een palliatieve eenheid zowel aan 

verpleegkundigen als artsen gesteld. Daarnaast werd ook één kinesiste, 

verbonden aan een palliatieve eenheid, geïnterviewd. Zij geeft aan dat 

ze zich enerzijds niet toespitst op de pijn van de patiënt, omdat ze er al 

zo veel mee geconfronteerd worden en anderzijds dat de vragen die 

patiënten hebben rond pijnbestrijding niet aan haar gesteld werden 
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maar vooral aan de verpleegkundigen gedurende de verzorging of aan 

de behandelende palliatieve arts. 

Ook de vrijwilligers geven aan dat de vragen die leven bij patiënten en 

familieleden, gesteld worden aan de verpleegkundigen en artsen. 

Wanneer zij echter toch vragen krijgen, sturen ze de patiënt door naar 

de hulpverleners of melden ze aan hen met welke vragen of twijfels de 

patiënt zit op dat moment. 

3. Bijkomende informatie opzoeken en gekregen informatie 
verifiëren 

In deze paragraaf wordt een antwoord gegeven op de vraag 

‘Verifiëren patiënten de informatie die ze van hulpverleners krijgen en/of 

zoeken zij bijkomende informatie op over pijnbestrijding?’. Er werd 

onderzocht of patiënten en hun familieleden al dan niet stappen 

ondernemen om bijkomende informatie op te zoeken of gekregen 

informatie te verifiëren en welke kanalen zij hiervoor gebruiken. 

Vervolgens werd bekeken wat hun motieven of beweegredenen 

hiervoor zijn. 

3.1. Gehanteerde kanalen 

Verpleegkundigen hebben de indruk dat over het zoeken naar 

bijkomende informatie weinig wordt gesproken met hulpverleners. 

Patiënten en familieleden zullen hoogst waarschijnlijk de hulpverleners 

niet voor de borst willen stoten door te vertellen dat ze de gekregen 

informatie ‘gecontroleerd’ hebben of nog bijkomende informatie 

hebben opgezocht. De nood om bijkomende informatie op te zoeken of 

te verifiëren wordt dan ook voornamelijk op basis van gesprekken met 

patiënten weergegeven. 
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3.1.1. Internet 

Sommige patiënten gaan op zoek naar bijkomende informatie op het 

internet of verifiëren gekregen informatie op het internet. Het niet zelf 

beschikken over een computer of internetverbinding kan dan ook een 

barrière vormen voor het opzoeken van bijkomende informatie of het 

controleren van gekregen informatie. Ook het gebruik van medische 

termen of Latijnse benamingen op het internet kan het opzoeken van 

informatie bemoeilijken. 

“Ikzelf kan niet op internet, dus het zou al via via moeten geweest 
zijn en dat zou een beetje moeilijk…”(dochter patiënt) 

Welke informatie men opzoekt is individueel verschillend. Zo haalt 

bijvoorbeeld één patiënte aan wel informatie op te zoeken rond haar 

ziekte op het internet, maar niet specifiek over pijnstilling. Ook 

hulpverleners geven aan dat het internet wel gebruikt wordt om 

informatie over therapiemogelijkheden op te zoeken in het begin van de 

palliatieve fase maar niet over symptoomcontrole. Ze ervaren dat 

patiënten zich op het vlak van pijnbestrijding meer overgeven aan de 

expertise van de hulpverlener.  

Dit kan te maken hebben met een gebrek aan energie en kracht om 

nog bijkomende inspanningen hieromtrent te leveren (zie § 2.3.3 Gebrek 

aan kracht en energie). 

“Bij sommigen, euh, die andere kanalen aanspreken, heb ik de 
indruk dat dat vooral zo in het begin van een palliatieve fase, zo 
naar opzoeken welke therapiemogelijkheden er nog zijn enz., dat 
daar internet wel een rol speelt. Een keer dat ze in een palliatieve 
fase zitten heb ik toch dikwijls het gevoel dat dat toch niet meer 
zo frequent gebruikt wordt, allez, naar die terminale fase, allez 
naar opzoeken van symptoomcontrole, heb ik niet het gevoel, 
dat dat veel gebruikt wordt. … Dat ze zich daar toch nog altijd 
een stukje overgeven aan de hulpverleners eigenlijk. Misschien 
dat ze ook zo de kracht niet meer hebben om zich daar in vast te 
pinnen.”(palliatieve arts) 
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Anderzijds wordt in één interview met een palliatief verpleegkundige het 

bestaan van pijnforums op het internet aangegeven. Deze forums 

zouden gebruikt worden door zowel oncologische als palliatieve 

patiënten om informatie te verifiëren en bijkomende informatie op te 

zoeken. Het is moeilijk te bepalen in welke mate palliatieve patiënten en 

hun familieleden van dit forum gebruik maken aangezien de toestand 

van de patiënt uiteraard nooit wordt vermeld. 

Afhankelijk van de persoonlijke ervaringen van de hulpverleners wordt 

gesteld dat patiënten al dan niet veelvuldig gebruik maken van internet. 

“Ik vind dat heel wat mensen tegenwoordig beginnen op te 
zoeken als ze een medicament krijgen, op internet beginnen 
opzoeken en dat ze meer op nevenwerkingen gefocust zijn” 
(verpleegkundige netwerk palliatieve zorg) 

Er wordt door één verpleegkundige gewaarschuwd voor het gebruik 

van het internet. Zij meent dat mensen informatie van het internet 

overnemen zonder er nuances in te leggen waardoor onrust kan 

ontstaan. Deze visie kan doorgetrokken worden naar andere kanalen 

waarbij een hulpverlener (met kennis van pijnbestrijding) niet aanwezig is 

om bijkomende informatie te geven en de nodige nuances aan te 

geven. 

“Mensen pakken algemene informatie die zij vinden op internet 
bijvoorbeeld gewoon over zonder daar nuances in te leggen. 
“Dus het is eigenlijk niet altijd positief dat men er gewoon de 
informatie die men nodig heeft gaat uitpikken…” “Neen, dat kan 
wel soms verhelderen maar dat kan ook euh, zenuwachtigheid 
veroorzaken, bij de familie en ook bij de patiënt en ook bij 
persoon zelf die het gaat opzoeken die zeggen ‘jaja dat staat 
daar’ maar die zijn niet in staat om daar, allez de nodige 
nuances in te leggen natuurlijk hé.” (thuisverpleegkundige) 

3.1.2. Brochures 

Slechts één patiënte geeft aan de informatieve brochures van de 

Kankerliga doorgenomen te hebben. Andere patiënten of familieleden 
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hadden echter geen brochures geraadpleegd maar stelden wel 

hiervoor open te staan.  

“Bah, ja, want dat ga je rapper lezen, hé tegenover een bijsluiter 
hé.”(echtgenote patiënt) 

“Maar het is zo een folder neem je gemakkelijk in de hand en het 
is een korte uitleg, en dan weet je toch iets en dan weet je waar 
je voor staat hé.” (echtgenote patiënt) 

Ook bij het gebruik van brochures kunnen gebrek aan kracht en energie 

(cfr. Internet en § 2.3.3 Gebrek aan kracht en energie) een rol spelen. 

3.1.3. Bijsluiter medicatie 

De echtgenotes van twee overleden patiënten verwijzen naar de 

ongeschiktheid van  bijsluiters van medicatie als informatiebron in de 

palliatieve fase. Er werd gewezen op het feit dat op het ogenblik dat de 

patiënt palliatief of terminaal is, men zich niet of niet meer toelegt op het 

lezen van de bijsluiters van pijnmedicatie.  

“Alhoewel dat ik een heel rappe was voor de bijsluiters te lezen 
maar op zo’n moment dan denk je daar niet op want dan ben je 
met niets anders bezig dan om hem te helpen en hem zo veel 
mogelijk euh bij hem te zijn hé.” (echtgenote patiënt) 

Daarnaast werd ook de kleine druk aangewezen als barrière voor het 

lezen ervan. Beiden geven ook aan dat het informeren van de patiënt 

en/of de familieleden behoort tot de taken van de hulpverleners.  

“Neen, ik vind dat ze daarin mensen wel verder zou moeten 
kunnen in helpen en beter van op de hoogte brengen, zeker en 
vast, want ja, euh, als je maar met zo, als uw man zo ligt, ga je 
niet de tijd nemen om die bijsluiters te gaan lezen. Van wat is dat 
hier allemaal en wat gaat dat hier allemaal zijn hé. Ik vind dat ze 
U dat zelf zouden moeten zeggen hé.” (echtgenote patiënt) 

3.1.4. Kennissen 

Eén echtgenote van een overleden patiënt was zelf werkzaam in een 

ziekenhuis. Zij geeft aan dat ze bij kennissen op de afdeling oncologie en 
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de oncologen wel eens te rade ging voor bijkomende informatie over 

de behandeling van haar echtgenoot of om verkregen informatie van 

de behandelend arts te verifiëren. Eén verpleegkundige meent dat 

sommige palliatieve patiënten informatie over pijnbestrijdingsmethoden 

ook verifiëren bij vrienden of buren die eenzelfde situatie hebben 

doorgemaakt. 

3.1.5. Apotheker 

De informerende rol van de apotheker, over pijnmedicatie en het 

correct gebruik ervan, wordt slechts door één palliatieve arts 

aangehaald. In de interviews met patiënten en familieleden wordt de 

apotheker niet spontaan vernoemd als bron van informatie. 

“In verband met pijnstilling? Ja, ik denk dat ze ook veel vragen 
aan de apothekers, aan euh… Ik vermoed vooral bij apothekers 
dat dat een belangrijke bron is van ja, van patiënteducatie is niet 
het juiste woord, maar van patiënt informatie geven over het 
medicament en het correct gebruik.” (palliatieve arts) 

3.1.6. Medepatiënten 

Enkele verpleegkundigen zijn van mening dat wachtzalen van artsen 

een bron zijn voor het vergelijken van informatie. Palliatieve patiënten 

bespreken de verschillende soorten medicatie die ze reeds genomen 

hebben. Er worden vergelijkingen getrokken met wat andere patiënten 

innemen. Ook de informatie die men van de artsen reeds gekregen 

heeft, wordt vergeleken. 

3.1.7. Andere hulpverleners  

In een interview met een vrijwilliger op een palliatieve eenheid kwam 

naar voor dat zij ervoer dat patiënten soms de voorgeschreven 

pijnbehandeling op de palliatieve eenheid aankaarten bij hun huisarts 

en langs deze weg de reeds gekregen informatie van de specialist of 

verpleegkundige controleren. Thuisverpleegkundigen geven aan dat 
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ook zij vaak vragen krijgen over informatie die de arts gegeven heeft 

aan de patiënt. 

“Maar ge moet ze dat [doelend op de misvattingen rond 
morfine] echt wel dat tientallen keren zeggen hé, want dat 
vragen ze dan nog wel aan ons hé. Hij heeft wel gezegd dat dat 
geen kwaad kan, maar kan dat echt geen kwaad?” 
(thuisverpleegkundige) 

3.2. Beweegredenen voor het zoeken naar bijkomende informatie 

Sommige patiënten en familieleden geven duidelijk aan dat ze niet op 

zoek gaan naar bijkomende informatie over pijnbestrijding. Sommigen 

voelen ook niet de behoefte de gekregen informatie te verifiëren of te 

checken naar overeenkomstigheid met andere bronnen. Ook de 

geïnterviewde palliatieve artsen en verpleegkundigen stellen dat slechts 

een minderheid van de patiënten of familieleden in het palliatief 

stadium bijkomende informatie opzoekt over pijnbestrijding. 

“Ik denk dat het terug een stuk afhangt van hun 
opleidingsniveau, maar ik denk dat de meeste informatie 
eigenlijk toch nog altijd van de hulpverleners komt, ja. En dat het 
toch wel een minderheid is die op andere manieren gaat 
informatie verzamelen.” (palliatieve arts) 

Verschillende verklaringen kunnen hiervoor aangehaald worden. 

Palliatieve patiënten gaan mogelijk geen bijkomende informatie 

opzoeken of verifiëren door een gebrek aan kracht en energie, het 

verkrijgen van voldoende informatie van hulpverleners en door het 

vertrouwen dat men stelt in de hulpverleners. Deze drie factoren zijn 

overeenkomstig met de redenen voor het niet uiten van vragen en 

bekommernissen door de palliatieve patiënt (zie § 2.3 Waarom worden 

weinig vragen en bekommernissen geuit?).   

Andere patiënten daarentegen gaan wel op zoek naar bijkomende 

informatie. Zo kan het voorkomen dat sommige patiënten niet zo veel 

vertrouwen in de hulpverleners stellen. Dit kan voortvloeien uit de 
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ervaring in het verleden niet correct of oneerlijk geïnformeerd geweest 

te zijn door hulpverleners. Een eerlijke en open communicatie tussen arts 

en patiënt wordt door de patiënten meermaals aangehaald als een 

cruciale factor.  

“Voila, dus… Ik kan mij niet vergelijken met een mens van 60, 80 
jaar. Geloof de gij wat dat ze u wijsmaken, ik bedoel dat niet 
slecht hé, als die mens van 80 jaar vertrouwen heeft in dat 
verplegend personeel of in zijn dokter dan gaat die mens dat 
geloven. Maar ik hoef het niet te geloven, ik controleer die! Niet 
alleen de verplegers, ook de dokters, ik controleer die! Dat is 
normaal toch tegenwoordig, iedereen die er een beetje mee 
overweg kan [doelend op computer en internet]. Ja natuurlijk, ik 
luister ginder eerst en dan kijk ik, en in de tweede dinge zeg ik 
‘Jamaar, ik ben niet…’ allez ja. Maar dat weten ze ginder al. Van 
de moment dat ze ondervinden dat je opzoekt, dat je weet… zijn 
ze veel eerlijker tegenover u.” (patiënt) 

“De artsen waren niet eerlijk, vandaar dat ik zelf nog informatie 
opzocht.. Eerlijkheid is nochtans heel belangrijk in mijn stadium: 
dat is het laatste dat je nog hebt, dat mensen eerlijk tegen je zijn, 
dat men eerlijk antwoordt.”(patiënt) 

In de interviews met de palliatieve artsen komt daarnaast naar voor dat 

het verdwijnen van het ‘paternalisme’ in de geneeskunde aanleiding 

geeft tot het opzoeken van bijkomende informatie en het controleren 

van gekregen informatie. Waar men vroeger een blindelings vertrouwen 

had in de behandelend arts, wordt hij of zij in de huidige tijd een deel 

van zijn voetstuk geheven, met als gevolg dat sommige patiënten 

verschillende andere kanalen hanteren in hun zoektocht naar informatie.  

“Ik denk, patiënten worden mondiger, patiënten willen veel meer 
weten, zijn ja, een partner in de relatie die dus, het paternalistisch 
handelen van vroeger dat is in feite toch wel voorbij, behalve in 
feite soms nog wel een keer in de geriatrie waar mensen zich zo 
opstellen”. (palliatieve arts) 

Deze kanalen worden volgens verpleegkundigen dan ook voornamelijk 

door jonge palliatieve patiënten gebruikt. 
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4. Visie van hulpverleners op het verstrekken van informatie 

In § 2.3.4 Informatie werd reeds aangehaald dat sommige patiënten of 

familieleden geen vragen meer stellen of problemen uiten, omdat zij 

reeds voldoende geïnformeerd zijn door de hulpverleners. In dit deel 

wordt deze factor, met name het geven van anticiperende informatie 

verder toegelicht. Daarnaast wordt dieper ingegaan op hoe 

hulpverleners tegenover een brochure staan en welke informatie zij 

nuttig vinden om hierin op te nemen. 

4.1. Welke informatie wordt spontaan aan patiënten gegeven? 

In deze paragraaf wordt enerzijds meer zicht verkregen op de 

onderwerpen waarover hulpverleners spontaan informatie geven, 

waardoor vragen en bekommernissen bij de palliatieve patiënt in 

mindere mate aanwezig zijn. Anderzijds wordt nagegaan op welke 

tijdstippen de informatie gegeven wordt. De bepaling van de tijdstippen 

is belangrijk voor de manier waarop de informatie op een 

‘systematische’ manier aan de patiënten en hun familieleden kan 

gegeven worden (zie Hoofdstuk 5 Discussie en aanbevelingen).  

4.1.1. De visie van de hulpverlener op anticiperende informatie 

Welke informatie hulpverleners aan patiënten geven, kan zeer moeilijk in 

categorieën worden ondergebracht omdat de informatie die gegeven 

wordt sterk individueel bepaald is. Afhankelijk van de visie van de 

hulpverlener zal bepaalde informatie al dan niet spontaan - i.e. niet op 

vraag van de patiënt - gegeven worden. Bij de hulpverleners kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen voor- en tegenstanders van het 

geven van anticiperende informatie. Uit de interviews blijkt ook dat 

verschillende hulpverleners niet expliciet voor- of tegenstander zijn. 

Bepaalde informatie zullen ze wel op voorhand meedelen aan de 
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patiënt, andere symptomen of misvattingen zullen ze slechts verhelderen 

op vraag.  

De visie op anticiperende informatie van voor- en tegenstanders komt 

overeen met de voor- en nadelen van het geven van informatie (zie § 1 

De kracht van informatie). Enerzijds wordt in dit opzicht door de groep 

van voorstanders aangegeven dat het geven van informatie zorgt voor 

het geruststellen van patiënten en het creëren van vertrouwen. Het 

anticiperend informeren over het mogelijk optreden van bepaalde 

nevenwerkingen zorgt ervoor, dat wanneer de nevenwerkingen 

naderhand ook effectief optreden, het minder confronterend is voor de 

patiënt en zijn familieleden. Op deze manier wordt vermeden dat er 

angst of paniek ontstaat.  

“als je dat inneemt, ja het is zoals bij andere medicatie, als je 
voldoende uitleg geeft, is dat al de helft van de geruststelling. Als 
ze weten dat dat kan gebeuren, is dat voor de familie ook 
minder confronterend hé als die sufheid optreedt. Want anders, 
ze gaan naar huis en de dag nadien vinden ze iemand suf in 
bed, dan is dat zeer confronterend. Maar als ze dat weten dan is 
dat geruststellend hé…” (verpleegkundige palliatief 
supportteam) 

Anderzijds wordt door de tegenstanders van het geven van 

anticiperende informatie gesteld dat het geven van informatie angst 

kan uitlokken. Beide groepen zijn het er wel over eens dat patiënten een 

eerlijk antwoord verdienen wanneer ze een vraag stellen. 

Het standpunt dat hulpverleners met betrekking tot het geven van 

anticiperende informatie innemen, is gerelateerd aan de inschatting van 

de draagkracht van de patiënt en/of het familielid aan wie informatie 

gegeven wordt. Enkele hulpverleners die geneigd zijn informatie te 

geven voor het stellen van bepaalde handelingen, spreken van een 

‘aanvoelen van de situatie’. Bepaalde situaties zoals het niet 

aanvaarden van het ziekteproces kunnen het geven van anticiperende 

informatie beperken.  
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“Als ik voel van ‘Kijk dat gaat hier nu meer onrust zaaien in dat 
gezin door die en die informatie te geven’ euh, ga ik dat 
misschien niet doen, alhoewel dat ik altijd geneigd ben om de 
mensen voor te bereiden (…) als ik voel dat het niet kan, als ze er 
geen boodschap aan hebben, ga ik het zeker niet doen. Maar 
als ik voel: het zijn mensen die echt op alles willen voorbereid zijn, 
die het aankunnen, ga ik het wel doen. Dus het is zo echt 
aftasten en voelen wat kan er hier en wat kan er niet, waar 
hebben ze nood aan en hebben ze geen nood aan”. 
(verpleegkundige netwerk palliatieve zorg) 

4.1.2. Anticiperende informatie en veranderingen in pijn en 

pijnbestrijding 

Hulpverleners geven informatie op verschillende momenten. Wanneer 

het gaat over het anticiperen op bepaalde gebeurtenissen, zijn 

hulpverleners het er over eens dat aanbieden van informatie stapgewijs 

dient te gebeuren.  

“Het is al zo veel, soms, van ons te moeten binnen laten, dat we 
niemand overladen met dingen die we stapsgewijs, dat komt 
erin, maar ze dragen dat niet mee. Dat is veel te veel in één keer, 
je moet dat echt stapsgewijs doen en als die nood er is, dan leg 
je dat uit. Als de vraag niet zelf komt, leg je dat dan maar uit als 
het moment er is”. (verpleegkundige netwerk palliatieve zorg) 

Er wordt informatie gegeven aan patiënten (en hun familieleden) 

wanneer nieuwe medicatie wordt opgestart of wijzigingen worden 

aangebracht in de toegediende pijnmedicatie. Verschillende 

hulpverleners geven aan dat men eerst de patiënt op de hoogte brengt 

en dat men zijn toestemming vraagt om de voorgestelde medicatie toe 

te dienen. Patiënten moeten, vooraleer ze een beslissing nemen, weten 

dat deze medicatie wordt voorgesteld om hun comfort te verhogen. Als 

de patiënt deze pijnmedicatie niet wil, zal de medicatie ook in vele 

gevallen niet toegediend worden, dit uit respect voor de wensen van de 

patiënt.  

Wanneer medicatie pas wordt opgestart, zal men op een eenvoudige 

manier informatie geven over de basisprincipes bij het geven van 
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pijnbestrijding zoals het langzaam opbouwen, het feit dat dosissen 

individueel bepaald zijn, de nood om de gegeven medicatie te blijven 

evalueren en indien nodig aan te passen en welke medicatie 

gecombineerd mag worden. Er wordt ook belang gehecht aan een 

correcte inname van de voorgeschreven pijnmedicatie. Patiënten 

krijgen dan ook uitleg over de tijdstippen van inname, het belang van 

een correcte inname en over praktische zaken zoals bijvoorbeeld het 

baden met een pijnpleister voor mensen in een thuissituatie.  

Het opstarten van een subcutane medicatiepomp (al dan niet voor 

pijnmedicatie) vormt een zeer belangrijke stap in het ziekteproces van 

de patiënt (zie 2.1.2 Misvattingen over pijnmedicatie). Er wordt dan ook 

door de voorstanders van anticiperende informatie voornamelijk over 

deze toedieningswijze uitleg gegeven vóór de subcutane pomp 

geplaatst wordt.  

“En zeker communicatie is enorm belangrijk, dus euh, vind ik ook. 
Het is dus niet zo als het zover is en er moet een pompje geplaatst 
worden dat ik daar ineens sta met een pompje”. 
(thuisverpleegkundige) 

Deze informatie gaat over de praktische toedieningswijze zoals de 

betekenis van de zoemer en het lichtje op de pomp, de locatie van de 

naald en hoe men zichzelf medicatie kan bijgeven. In een thuissituatie 

wordt bovendien de klemtoon gelegd op het maken van afspraken over 

het opvullen van de subcutane pomp, wie men dient te contacteren en 

wat men bij een alarm kan doen.  

Verschillende hulpverleners willen de patiënt gerust stellen door te 

vermelden dat de subcutane medicatiepomp dezelfde bestanddelen 

bevat als de orale medicatie die de patiënt tot dan genomen heeft, dat 

men met een pomp zeer fijngevoelig kan werken en beter kan bijsturen 

en door uit te leggen wat de precieze reden is van het gebruiken van 

deze toedieningswijze. Dezelfde informatie wordt aan de familie 
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gegeven zodat patiënt en familie op dezelfde golflengte zitten en de 

familie in een thuissituatie ondersteuning kan bieden bij de praktische 

aspecten. Wanneer de subcutane medicatiepomp geplaatst wordt in 

een terminaal stadium wordt door enkele hulpverleners uitleg gegeven 

over de mogelijke effecten van deze manier van pijnbestrijding.  

“als ik een pomp steek dan ga ik altijd zeggen: ‘Kijk, nu kunnen er 
twee dingen gebeuren’, als de ziekte naar het einde aan het 
gaan is ‘ofwel kan hij stabiliseren, kan hij zelfs ietsje verbeteren, 
tijdelijk dan wel, omdat hij juist comfort heeft en zoals dat je nu 
zou zeggen, zoals dat je hem nu ziet, is het een kwestie van uren 
dat het nog wat langer duurt’. Maar andersom bereid ik hen ook 
voor en zeg van :’Kijk, het zou ook kunnen dat eens dat hij 
comfort heeft, als het iemand is die veel pijn heeft, veel schrik om 
te gaan, en je neemt die angst weg, dat hij gaat” 
(verpleegkundige netwerk palliatieve zorg) 

Bij het opstarten van medicatie wordt steeds de nadruk gelegd op de 

reden voor het toedienen van de respectievelijke medicatie, ook als het 

gaat over co-analgetica zoals antidepressiva en corticoïden.  

Naast de praktische zaken en meer uitleg over de basisprincipes van 

pijnbestrijding, wordt aandacht besteed aan de nevenwerkingen van 

de pijnmedicatie. Hulpverleners zijn het niet eens over het tijdstip waarop 

symptomen mogen aangekaart worden. Tegenstanders van 

anticiperende informatie denken dat uitleg over nevenwerkingen naast 

het uitlokken van angst ook suggestief kan werken. Er wordt in dit geval 

enkel uitleg gegeven wanneer de symptomen effectief optreden. De 

informatie die op dat moment gegeven wordt, gaat over de 

mogelijkheden om de nevenwerkingen te verhelpen. Een uitzondering 

wordt gemaakt voor constipatie. Deze nevenwerking wordt altijd 

besproken aangezien in de meeste gevallen meteen laxativa worden 

voorgeschreven.  

Voorstanders van anticiperende informatie willen daarentegen de 

belangrijkste nevenwerkingen van de pijnmedicatie vermelden. 
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Constipatie, misselijkheid, verwardheid en sufheid kunnen mogelijk 

optreden. Dit wordt ook op deze manier aan de patiënten uitgelegd 

namelijk dat het vaak voorkomende nevenwerkingen zijn maar dat ze 

daarom niet altijd zullen optreden. Er wordt ook bij vermeld dat indien 

verwardheid of sufheid optreedt, dit na enkele dagen alweer kan 

verdwenen zijn. Wat constipatie betreft wordt eveneens uitleg gegeven 

over de voorgeschreven laxativa. De andere oorzaken van constipatie 

zoals verminderde beweging, verandering van voeding enz. worden 

slechts door één verpleegkundige aangehaald. 

Verder geven hulpverleners vaak nog algemene informatie over pijn. Ze 

leggen aan patiënten uit dat pijn fluctueert maar kan verholpen 

worden, dat men de aanwezige pijn niet hoeft te verdragen. 

Hulpverleners leggen de klemtoon op het melden van pijn zodat de 

pijnmedicatie kan aangepast worden. De meeste hulpverleners vinden 

het ook belangrijk om patiënten aan te sporen om vragen te stellen en 

problemen zoals moeilijkheden met het slikken van orale medicatie te 

melden. Het stellen van vragen wordt verkozen boven het aanpassen 

van de medicatie door de patiënt zelf. Hulpverleners proberen dit ook 

duidelijk te maken. 

Misvattingen worden minder direct vermeld. Indien ze toch besproken 

worden dan is dit eerder omdat hulpverleners aanvoelen dat er 

misvattingen leven of er vragen over gesteld worden.  

“Wij moeten toch wel aftasten welke beleving patiënten hebben. 
Je moet dat echt voelen en er dieper op ingaan. Want als we 
het woord morfine uitspreken, en wij doen dat, zien we meestal 
heel wat gebeuren bij de patiënt, zien we aan zijn 
lichaamshouding dat er heel veel aan het draaien is. Dan is het 
aan ons om er op in te gaan en te vragen ‘Wat gebeurt er nu?’.” 
(verpleegkundige palliatief supportteam) 

Slechts twee misvattingen werden spontaan aangekaart namelijk 

‘verslaving’ en ‘pijnmedicatie leidt tot het versnellen van de dood’. De 
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betrokken hulpverleners geven hier meteen informatie over omdat ze 

weten dat deze misvattingen vaak leven bij patiënten en ze denken dat 

deze informatie eerder geruststellend is dan dat ze angst zou uitlokken. 

Daarnaast wordt door sommige hulpverleners ook spontaan informatie 

gegeven over omgevingsfactoren en leefgewoonten die pijn kunnen 

beïnvloeden. 

“Vragen, euh, gerichte vragen daarover weinig, maar er wordt 
wel wat aandacht aan gegeven of toch informatie over 
gegeven ongevraagd eigenlijk. En ik denk dat dat ook belangrijk 
is, dat goede nachtrust belangrijk is, dat, dat ze in een rustige 
omgeving en dergelijke zaken, dat gezond leven ook belangrijk is 
voor de pijn.”(palliatieve arts)  

Ook over complementaire pijnbestrijding wordt door sommige 

verpleegkundigen spontaan informatie gegeven. Verpleegkundigen die 

complementaire pijnbestrijding zien als een hulpmiddel om tot een 

effectieve pijnbestrijding te komen, geven voornamelijk informatie over 

relaxatie en massage en het combineren van deze methodes met de 

klassieke medicatie. Aan patiënten wordt verteld dat men via relaxatie 

de pijn kan doorbreken met aangename, ontspannende momenten, 

zeker als de pijn veroorzaakt wordt door angst of nervositeit.  

“…het geeft een onrechtstreeks aangenaam levensgevoel op 
dat moment die relaxerend werkt en die ontspannend werkt en 
die dus heel heilzaam is…” (verpleegkundige netwerk palliatieve 
zorg) 

Men wijst palliatieve patiënten er dan ook op dat het nodig is om deze 

middelen te blijven combineren met de klassieke medicatie, dat beide 

middelen immers complementair kunnen gebruikt worden. Eén 

verpleegkundige geeft ook aan dat ze de patiënten aanbeveelt om 

deze informatie met de arts te delen.  

“Maar wij hameren er toch wel heel hard op, how hameren is 
een straf woord, wij vragen toch echt wel om medicatie verder 
te nemen.” (verpleegkundige palliatief supportteam) 
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4.2. Brochure volgens palliatieve artsen en verpleegkundigen 

Er werd aan de hulpverleners ook gevraagd om hun visie met betrekking 

tot een informatieve brochure over pijnbestrijding te geven. Zoals bij het 

geven van anticiperende informatie zijn er ook hier hulpverleners die 

deze vorm van informatie geven niet nuttig vinden of een aantal 

moeilijkheden zien. De informatie op het gebied van 

pijnbestrijdingsmiddelen wijzigt immers snel. Nieuwe producten komen 

op de markt en een brochure zou volgens hen te snel moeten 

aangepast worden. Daarnaast stellen enkele hulpverleners dat een 

brochure enkel als hulpmiddel mag gehanteerd worden. Er wordt 

gewezen op het gevaar dat de brochure aan patiënten zal gegeven 

worden zonder bijkomende persoonlijke informatie te verstrekken.  

In deze paragraaf wordt een kort overzicht gegeven van de 

onderwerpen die hulpverleners belangrijk vinden om in een brochure te 

plaatsen. Daarnaast worden ook nog enkele aanwijzingen gegeven met 

betrekking tot de wijze van samenstellen die uit de interviews naar voor 

kwamen. 

4.2.1. Inhoud 

Aan de geïnterviewde palliatieve artsen en verpleegkundigen werd 

gevraagd, op basis van hun ervaringen met palliatieve zorg, welke 

zaken een informatieve brochure met betrekking tot pijnbestrijding voor 

palliatieve patiënten en hun familieleden zou moeten bevatten. Hieruit 

bleek dat men onder andere het concept totale pijn, evenals de 

misvattingen die nog leven over pijnmedicatie, enkele theoretische 

aspecten (bijvoorbeeld trappen in de pijnstilling, soorten 

pijnmedicatie,…) en contactpunten hierin aan bod zou laten komen. 

4.2.1.1. Pijn en pijnmedicatie  
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Hulpverleners vinden het belangrijk voldoende informatie over pijn aan 

patiënten te geven. Vooreerst wil men patiënten op de hoogte brengen 

van het concept ‘totale pijn’ waarbij de verschillende soorten pijn 

worden uitgelegd.  

“Ik zou het concept total pain er zeker in steken, dat het dus niet 
alleen over medicatie gaat maar over totale omringing want dat 
er heel veel factoren pijn versterken nog” (palliatieve arts) 

“…dat er verschillende soorten pijn zijn, emotionele pijn, 
loslatingspijn en dat daarin ondersteuning gegeven wordt…” 
(verpleegkundige netwerk palliatieve zorg) 

Vervolgens wil men ook een aantal misvattingen over pijn in de brochure 

plaatsen. Men wil patiënten op de hoogte brengen van het gegeven 

dat pijn nodeloos is en dat het niet nodig is om pijn te verbijten. Het 

gebruik van pijnmedicatie kan de pijn (grotendeels) verhelpen waardoor 

ruimte wordt gecreëerd voor andere zaken.  

Het is ook belangrijk dat patiënten weten dat ze pijn en problemen 

kunnen melden aan de hulpverlener. 

“Dat er ook iets moet instaan in verband met de mythes over pijn 
en over de mythes omtrent morfinegebruik, zodanig dat 
patiënten heel snel lezen dat eigenlijk 98% van de pijn, de fysieke 
pijn kan weggenomen worden mits een adequaat pijnbeleid…” 
(verpleegkundige palliatief supportteam)  

Enkele verpleegkundigen geven aan dat palliatieve patiënten ook 

moeten weten dat ze de pijn moeten voor zijn en dat pijnmedicatie 

daarom op een correcte manier moet worden ingenomen.  

“Dat zeker van die pijn vóór zijn, de zinvolheid van het stipte 
naleven van de inname van de medicatie, het uur, dus die 
dingen dat belangrijk is, het belang ervan” (verpleegkundige 
netwerk palliatieve zorg) 

“…op die tijdstippen moet je MS Contin® innemen maar ook de 
reden waarom. Niet alleen gaan dicteren waarom dat het is, 
maar ook de reden…” (verpleegkundige palliatief supportteam) 
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Verschillende verpleegkundigen en artsen zien het gebruik van een 

brochure voor deze materie als een hulpmiddel. Men vindt het belangrijk 

hierin ook praktische informatie rond het gebruik van een pijnpomp en 

pleister, voordelen van de toedieningswijze, de werking van de 

medicatie en productinformatie op te nemen.  

“ik vind praktisch ook een beetje ja. Nu, want gelijk ook over die 
pleisters: mensen vooral in de thuiszorg, die doen dat ook zelf, dus 
is het wel belangrijk dat ze dat weten. Nu dit geven wij ook heel 
vaak mee als mensen met pleisters liggen, tonen wij dikwijls hoe 
dat dat moet. Dus ik zou ook de praktische zaken euh uitleggen.” 
(verpleegkundige palliatief supportteam) 

Er bestaan echter verschillende meningen over het opnemen van de 

verschillende soorten pijnmedicatie en meer bepaald ‘de analgetische 

ladder’. Een groot deel van de verpleegkundigen meent dat deze 

informatie in een brochure nuttig kan zijn. 

“Ik denk in de eerste plaats dat er een korte uitleg moet instaan 
over de WHO-pijnladder, dat er ook een korte uitleg moet instaan 
over de verschillende pijnbestrijdingsmiddelen, dus de 
verschillende medicaties, wat gerelateerd is aan de WHO-
pijnladder.” (verpleegkundige palliatief supporteam) 

Sommige verpleegkundigen zijn hier echter geen voorstander van 

omdat deze informatie volgens hen te gespecialiseerd is en de ladder 

niet altijd nauwkeurig wordt gevolgd door de artsen, wat verwarring kan 

veroorzaken bij de patiënt of zijn familie.  

“Langs de ene kant moeten ze alles weten natuurlijk, voor de 
meeste zou het goed zijn maar er zijn er altijd die het gaan 
misbruiken of die gaan euh… Ik denk wel dat dat niet slecht zou 
zijn, ik weet het niet, het is niet onverdeeld dat ik zeg, ja dat moet 
erin, het is niet bij elke patiënt dat het nuttig is, soms zijn er die zich 
daar op fixeren en die dan de dokter voor zijn, of allez ja, dat er 
nog andere dingen ook meespelen, daarmee hé…” 
(verpleegkundige netwerk palliatieve zorg) 

Verpleegkundigen stellen dat een brochure ook informatie mag 

bevatten over het aanpassen en opdrijven van pijnmedicatie, namelijk 
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dat pijnmedicatie zeer langzaam opgebouwd wordt, dat het aanpassen 

gebeurt naargelang de toestand van de patiënt, dat pijnmedicatie 

individueel afgestemd wordt en dat een pijnschema zeer zorgvuldig 

wordt bepaald door het team. Patiënten moeten ook weten dat hun 

wensen in verband met het al dan niet nemen van de voorgeschreven 

pijnmedicatie, zullen worden gerespecteerd. 

“Maar ik vind het ergens wel belangrijk dat ze weten dat er 
verschillende medicamenten zijn maar dat dat wel een groeien is 
eigenlijk, maar dat we ook het palliatieve ziekteproces niet 
kunnen tegenhouden maar wel dat we altijd mee kunnen gaan 
en ons best doen om het lijden te verzachten… en het zo ook 
houdbaar kunnen maken. Zodanig dat ze meer ruimte kunnen 
maken voor andere dingen, dat alles niet geconcentreerd gaat 
naar de ongemakken. Maar evenveel respect voor mensen die 
op die bepaalde manier willen doorgaan.” (verpleegkundige 
palliatieve eenheid) 

4.2.1.2. Nevenwerkingen pijnmedicatie 

Een brochure dient eveneens informatie te bevatten over de meest 

voorkomende nevenwerkingen van de pijnmedicatie. Enkele 

verpleegkundigen stellen bovendien dat het belangrijk is te vermelden 

dat deze nevenwerkingen kunnen verholpen worden. 

“Maar wat ik dan zeker ook vind, is dat je daarnaast eigenlijk, 
maar dan zitten we al een stuk gelinkt aan pijntherapie, dat je 
dan direct ook al moet zeggen van ‘let dan wel op je stoelgang 
want…’ zo’n dingen. Die nevenwerkingen, dat vind ik ook wel 
dat dat erbij mag. Dat ze geïnformeerd zijn over het feit dat ze 
kunnen jeuk hebben, dat ze kunnen stoelgangsproblemen 
hebben.” (verpleegkundige palliatief supportteam) 

Anderzijds wordt aangegeven dat het vermelden van nevenwerkingen 

suggestief zou kunnen werken (zie § 4.1.2 Anticiperende informatie en 

veranderingen in pijn en pijnbestrijding). 

 

4.2.1.3. Communicatie 
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Ook het belang van een goede communicatie over pijn tussen 

behandelend arts en patiënt wordt benadrukt. Verpleegkundigen en 

artsen stellen dat patiënten dienen aangemoedigd te worden om hun 

pijn te uiten, om vragen te stellen en problemen zoals het optreden van 

nevenwerkingen te melden. 

“En een tweede zaak die ik erin zou zetten dat is van: we kunnen 
dat probleem alleen maar aanpakken als we daarin partners zijn, 
als gij het zegt dat ge pijn hebt. We kunnen de koorts meten met 
een thermometer en we hebben uw inbreng niet nodig, maar we 
kunnen niet meten hoeveel pijn dat je hebt zonder dat je het 
zegt. En de zaak dat ik bijvoorbeeld ook zou zeggen is dat er 
verschillende soorten pijnstillers zijn, en dat we moeten weten hoe 
erg dat de pijn is om de dosis en het soort medicament eigenlijk 
te kunnen titreren, allez te kunnen de juiste zaken doen.” 
(palliatieve arts) 

“Dat ze zeker altijd melden dat er pijn is, dat ze dat niet proberen 
te verdoezelen of weg te moffelen, of niet durven vragen, dat ze 
er toch wel mee naar buiten komen, dat ze dat melden en 
informatie vragen, hoe dat het komt en wat er kan aan 
gebeuren” (verpleegkundige netwerk palliatieve zorg) 

4.2.1.4. Complementaire therapie 

Enkele verpleegkundigen en één palliatieve arts zijn van mening dat ook 

complementaire niet-medicamenteuze pijnbestrijdingsmethoden 

kunnen opgenomen worden in een brochure. Volgens sommigen mag 

deze informatie enkel gegeven worden indien patiënten hiervoor 

openstaan. De belangrijkste informatie op dit vlak betreft relaxatie, 

massage en aromatherapie. Deze technieken moeten volgens een 

verpleegkundige aangeraden worden om de concentratie op pijn te 

doorbreken. Eén hulpverlener haalt ook het belang aan om te 

waarschuwen voor ‘kwakzalvers’.  

“Als je een brochure wilt maken voor patiënten, dan denk ik dat 
je zeker hulpjes of hoe moet ik het zeggen kleine, niet 
medicamenteuze dingen moet bij halen. Ja, want daar lezen de 
mensen ook over. Ik denk dat dat er bij moet komen.” 
(verpleegkundige palliatief supportteam) 
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“daar werkt het tenslotte ook op hé, relaxerende, allez ja, ze 
concentreren zich dan op iets anders dan op hun pijn hé en dat 
helpt zeker, ja natuurlijk, dat is evident hé…” (verpleegkundige 
netwerk palliatieve zorg) 

4.2.2. Wijze van samenstelling 

De wijze waarop informatie gegeven wordt is van groot belang. Aan de 

hand van interviews met verpleegkundigen worden een aantal 

elementen weergegeven waarmee rekening kan gehouden worden bij 

het opstellen van een brochure.  

Verpleegkundigen zijn van mening, op grond van hun ervaring, dat het 

bij het geven van informatie belangrijk is dat patiënten voorbeelden 

aangeboden krijgen. Deze voorbeelden worden voornamelijk gebruikt 

om misvattingen met betrekking tot morfine en nevenwerkingen te 

verwijderen. 

“Allez, hé, dan geven wij ook voorbeelden van mensen die met 
1000 mg morfine en dergelijke te maken hebben maar die daar 
ook kunnen mee rondlopen en dat ze nog bepaalde zaken doen 
die ze anders niet zouden kunnen doen, door de pijn, maar die 
daarom er eigenlijk niet suf van zijn.” (verpleegkundige netwerk 
palliatieve zorg) 

De manier waarop uitleg wordt gegeven aan palliatieve patiënten en 

hun familieleden moet daarenboven zo eenvoudig mogelijk zijn. De 

informatie moet immers begrijpbaar zijn voor mensen die niet op de 

hoogte zijn van het medische jargon.  

“En ook op een heel eenvoudige manier dan uitgelegd. Ik zeg 
dan van kijk ‘dit is een zenuw en als je codeïne neemt, die is heel 
snel en die zet zich daar op vast’, ik doe dat dus ook zo voor en 
‘terwijl dat die morfine traag afkomt maar ja dat plaatsje is bezet 
op dat moment dus kan die morfine niet werken’ en als je het op 
die manier uitlegt, dan begrijpen mensen wel wat er gaande is. 
Allez…” (thuisverpleegkundige) 

 Eén verpleegkundige geeft aan dat het visualiseren van informatie 

eveneens een hulpmiddel kan zijn. 
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Verschillende hulpverleners vinden dat een brochure enkel kan gebruikt 

worden als aanvullende informatie. Er moet steeds een persoonlijk 

gesprek gevoerd worden zodanig dat de patiënt en/of het familielid ook 

vragen kan stellen. De patiënt zou zich dan ook meer ondersteund 

voelen. Men kan ook veel gemakkelijker ingrijpen op misverstanden die 

toch nog aanwezig zijn. Eén verpleegkundige stelt dat vragen misschien 

niet altijd meteen aanwezig zijn en duidt het belang aan van het 

noteren van vragen door de patiënt of een familielid zodat hulpverleners 

deze op een ander tijdstip kunnen beantwoorden.  

“maar neem van mij aan dat als je iemand hebt met pijn en je 
geeft die mens een brochure in zijn handen die gaat daar op dat 
moment totaal geen boodschap aan hebben. Dan is het de 
bedoeling dat de pijn weg gaat en dan moeten we ervoor 
zorgen dat die pijn zo snel mogelijk geregeld is. En dan misschien 
in tweede instantie kun je hem wat extra informatie geven en 
dan merk ik nog en dat het van groter belang is dat professionele 
mensen, die er dagdagelijks mee bezig zijn, die informatie geven 
tête-à-tête en waarom? Omdat er op zo een moment een 
interactie is: als ik bij iemand zit en ik spreek over pijnbeleid en ik 
merk aan gans zijn lichaam dat hij een aversie heeft ten opzichte 
van hetgeen ik aan het zeggen ben, kan ik daar onmiddellijk op 
inpikken en kan ik hem onmiddellijk bevragen waarom, wat ik zie 
of dat dat klopt met wat ik voel en dat is veel beter dan iemand 
een brochure in zijn pollen steken en ‘Ja, lees maar een keer hé.” 
(verpleegkundige palliatief’supportteam) 
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HOOFDSTUK 4. CONCLUSIES 
De onderzoeksbevindingen brengen aan het licht dat er een belangrijke 

informatiebehoefte bestaat bij palliatieve patiënten en hun familieleden 

met betrekking tot pijnbestrijding.  

Algemeen kan gesteld worden dat patiënten en familieleden vrij weinig 

spontaan en rechtstreeks vragen stellen aan hulpverleners over pijn en 

pijnbestrijding. De persoonlijkheid van de patiënt, het vertrouwen in de 

hulpverleners, de angst om tegen de hulpverlener in te gaan of een 

gebrek aan kracht en energie kunnen daarbij een rol spelen. Slechts een 

minderheid van de patiënten zoekt daarenboven zelf bijkomende 

informatie over pijnbestrijding. Toch bestaat er een belangrijke 

informatiebehoefte. Uit de gevoerde interviews met zowel patiënten, 

familieleden als hulpverleners blijkt immers dat er nog heel veel angsten, 

twijfels, bekommernissen en misvattingen leven bij patiënten en 

familieleden met betrekking tot pijn en pijnstillende medicatie. De 

misvattingen, die angst en bekommernissen genereren, hebben 

hoofdzakelijk betrekking op verslaving, tolerantie en nevenwerkingen. 

Daarnaast is het gebruik van opiaten een heel grote en moeilijke stap 

voor patiënten en familieleden. Het opstarten van opiaten en meer 

specifiek het gebruik van morfine wordt nog vaak geassocieerd met 

ernstige toename van het ziekteproces en het bespoedigen van het 

overlijden. Ook de overstap naar een subcutane medicatiepomp lijkt 

voor velen een zware stap, die gepaard gaat met veel vragen, angst en 

twijfels over onder andere de praktische toediening.  

Het optreden van pijn, het opstarten van pijnstillende medicatie, evenals 

het wijzigen van de medicatie of wijzigingen in de gezondheidstoestand 

zijn belangrijke momenten waarop de informatiebehoefte groot is. Het 

aanbieden van eerlijke, correcte en op maat gesneden informatie op 

die ogenblikken kan de angst bij de patiënt en/of zijn familielid doen 
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afnemen, geruststellend werken en paniek vermijden. Hiervoor zijn de 

verpleegkundigen van het palliatief netwerk en de huisarts in de 

thuissituatie, de verpleegkundigen van het palliatief supportteam of 

verpleegkundigen en de behandelend arts op een palliatieve eenheid 

de aangewezen personen. Toch is informatie niet steeds het antwoord. 

Soms komen de gevoelens of overwegingen voort uit de moeilijke 

aanvaarding van de ziekte en het naderend afscheid. 

Gezien patiënten of familieleden hun angsten, twijfels of misvattingen 

niet steeds expliciet uiten of ter sprake brengen, is het aanvoelen van de 

hulpverlener van cruciaal belang. Niet alleen dient de hulpverlener de 

bekommernissen of misvattingen van de patiënt of het familielid op te 

merken, er moet daarenboven een vertrouwensrelatie aanwezig zijn 

waardoor de communicatie tussen patiënt, familielid en hulpverlener in 

een open en eerlijke sfeer kan plaatsvinden. Uit de onderzoeksresultaten 

menen we te mogen besluiten dat een informatieve brochure een 

goede aanvulling kan vormen op het verstrekken van mondelinge 

informatie door de hulpverlener, maar daar zeker niet voor in de plaats 

kan komen. Hulpverleners die door de patiënt en zijn familie 

gepercipieerd worden als deskundig, betrokken en eerlijk nemen veel 

van de twijfels en vragen weg en effenen de weg om de vragen die 

nog overblijven te stellen. 

Zo kan ook begrepen worden dat veel familieleden als antwoord op de 

vraag naar de belangrijkste informatie omtrent pijnbestrijding als 

antwoord gaven dat het belangrijkste was in een vroeg stadium de 

verwijzing naar palliatieve zorg te laten gebeuren. 
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HOOFDSTUK 5. DISCUSSIE EN AANBEVELINGEN 

1. Discussie 

Ondanks de toegepaste principes en objectiveringsstrategieën om de 

kwaliteit van de data en de analyse te verhogen, zijn er een aantal 

beperkingen in het onderzoek. 

Zoals reeds aangegeven in § 3.3 Procedure van hoofdstuk 2 gebeurde 

de selectie van patiënten en familieleden door de 

hoofdverpleegkundige van de palliatieve eenheid, de betrokken 

verpleegkundige van het palliatieve netwerk of de 

hoofdverpleegkundige van de afdeling van de thuiszorgorganisatie. Er 

werd geopteerd deze selectieprocedure toe te passen omwille van de 

kwetsbaarheid van palliatieve patiënten. De betrokken 

verantwoordelijken kunnen door hun omgang met de patiënt deze 

kwetsbaarheid beter inschatten. Het contacteren van patiënten waarbij 

een zekere berusting nog niet aanwezig is, werd op deze manier 

vermeden. Dit gegeven verandert echter weinig aan de geldigheid van 

de resultaten. De kans is reëel dat enkel de meest mondige patiënten 

en/of familieleden werden geselecteerd. Maar er wordt van uitgegaan 

dat ook minder mondige patiënten zich dezelfde vragen zullen stellen. 

Hierbij dient ook opgemerkt te worden dat ook ernstig zieke patiënten 

waarschijnlijk niet gevraagd zijn om deel te nemen aan het onderzoek. 

Dit werd deels opgevangen door het interviewen van familieleden van 

overleden patiënten.  

Zoals reeds vermeld, werden problemen vastgesteld bij het rekruteren 

van een voldoende aantal palliatieve patiënten en familieleden. De 

gehanteerde exclusiecriteria (zie § 3.3 Procedure hoofdstuk 2) alsook de 

ingeschatte kwetsbaarheid kunnen de oorzaak zijn van het geringe 

aantal respondenten. Er werden zeven patiënten en acht familieleden 
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(al dan niet van overleden patiënten) betrokken bij het onderzoek. Een 

groter aantal respondenten zou de volledigheid van het onderzoek 

kunnen verhogen. Dit laat immers toe te toetsen wat de hulpverleners 

aangeven aan patiënten of familieleden. 

Het ontbreken van huisartsen vormt eveneens een beperking van dit 

onderzoek. Huisartsen krijgen ook vragen van palliatieve patiënten in 

een thuissituatie. Het includeren van deze categorie van hulpverleners 

zou eveneens van invloed kunnen zijn op de volledigheid van dit 

onderzoek. De reden voor het ontbreken van deze categorie van 

hulpverleners werd reeds besproken in § 3.3 Procedure van hoofdstuk 2. 

Het interviewen van hulpverleners kan daarenboven drie beperkingen 

inhouden. Hulpverleners kunnen vooroordelen hebben ten opzichte van 

de behoeften van patiënten. Misvattingen kunnen op deze wijze 

aangegeven worden omdat hulpverleners denken dat deze bestaan en 

niet omdat ze werkelijk geuit worden (Nievaard, 1990). Daarnaast dient 

er rekening gehouden te worden met een vorm van ‘sociale 

wenselijkheid’ en dit vooral op het gebied van het spontaan geven van 

informatie. Hulpverleners kunnen hierbij aangeven dat ze bepaalde 

informatie geven omdat het zo hoort en niet omdat ze het werkelijk 

doen. Een derde beperking die aanwezig is bij het interviewen van 

hulpverleners heeft te maken met het ‘aanvoelen’ van misvattingen en 

bekommernissen. Zoals reeds aangegeven in hoofdstuk 2, blijken niet alle 

hulpverleners in staat om gekregen opmerkingen aan te voelen als 

bekommernissen. Dit kan een beperking inhouden voor de volledigheid 

van de gegevens.  

Daarentegen heeft deze groep participanten veel informatie te bieden. 

Zij kunnen aangeven welke vragen patiënten en hun familieleden stellen 

en op welk vlak de behoefte het grootst is. Bovendien is het zoals 

aangegeven, moeilijk om voldoende patiënten en/of familieleden in 
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een palliatieve fase te rekruteren. Daarnaast kan deelnemen aan een 

onderzoek voor patiënten of familieleden emotioneel en fysiek zeer 

belastend zijn. Deze argumenten wettigen de keuze ook hulpverleners te 

interviewen in het kader van dit onderzoek. 

Tot slot dient aangehaald te worden dat de systematische registratie 

geen bruikbare resultaten heeft opgeleverd voor het onderzoek. Het 

opzet om te registreren welke vragen of opmerkingen patiënten en hun 

familieleden daadwerkelijk stellen of geven, is niet gelukt zoals 

beschreven in § 3.3. Procedure van hoofdstuk 2. Hierdoor zijn de 

onderzoeksresultaten enkel gebaseerd op de interviews, wat enige 

vertekening met zich mee kan brengen.  

2. Aanbevelingen voor het verstrekken van informatie over 
pijn en pijnbestrijding 

Om zicht te krijgen op de reeds bestaande brochures rond pijn en 

pijnbestrijding voor palliatieve patiënten en hun familieleden, werden 

alle palliatieve organisaties (zowel palliatieve eenheden, ziekenhuizen 

met palliatieve supportteams, palliatieve dagcentra als palliatieve 

netwerken) in Vlaanderen en een gedeelte van Nederland 

aangeschreven met de vraag of men zo een brochure ter beschikking 

had. Er werd vastgesteld dat er geen enkele informatieve brochure 

specifiek over pijn en pijnbestrijding voor palliatieve patiënten bestaat. Er 

bestaan wel brochures voor kankerpatiënten en brochures over pijn en 

pijnbestrijding (vaak uitgegeven door farmaceutische ondernemingen) 

maar geen enkele richt zich specifiek tot de palliatieve populatie. 

Daarom willen de onderzoekers op basis van de onderzoeksresultaten 

enkele aanbevelingen geven voor het opmaken van een informatieve 

brochure rond pijn en pijnbestrijding voor palliatieve patiënten en hun 

familieleden. 
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2.1. Structuur voor het geven van informatie  

Dit onderzoek bracht aan het licht dat er nog steeds problemen en 

misvattingen aanwezig zijn over pijn en pijnmedicatie. Palliatieve 

patiënten en hun familieleden hebben vaak angst, twijfels of 

bekommernissen over pijn en de pijnstillende medicatie en hebben 

bijgevolg nood aan voldoende informatie. Zoals besproken in § 4.1 

Welke informatie wordt spontaan aan patiënten gegeven? (hoofdstuk 

3), wordt deze informatie soms anticiperend gegeven maar meestal op 

vraag van de patiënt. Er is dan ook weinig structuur aanwezig in het 

aanbieden van informatie in de verschillende settings. Zo bestaan er 

bijvoorbeeld geen richtlijnen of protocollen rond het aanbieden van 

informatie met betrekking tot pijnbestrijding.  

De onderzoekers zijn de mening toegedaan dat het opstellen en 

verstrekken van een informatieve brochure rond pijn en pijnbestrijding 

een belangrijke aanvulling kan vormen op het mondeling verstrekken 

van informatie. Het mondeling verstrekken van informatie, op maat van 

de patiënt en zijn familie, is uiteraard prioritair en noodzakelijk om te 

kunnen inspelen op de vragen, twijfels en bekommernissen die de 

hulpverlener opmerkt bij de patiënt of een familielid. Mondelinge 

toelichting is daarenboven vereist voor die zaken waarover geen 

gestandaardiseerde informatie kan gegeven worden.  

Zo geven hulpverleners bijvoorbeeld aan dat het zeer belangrijk is de 

reden voor het wijzigen van pijnstillende medicatie aan de patiënt toe te 

lichten. Men kan zo ook duiding geven en nuanceren als de 

pijnbestrijding afwijkt van de informatie die in de brochure staat, wat een 

geruststellend effect heeft. 

Een informatieve brochure voor patiënten en familieleden kan voor 

verpleegkundigen en andere hulpverleners wel een belangrijk 

hulpmiddel vormen voor het verstrekken van informatie. Beginnende 
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verpleegkundigen kunnen de brochure zien als een leidraad, waarin 

zowel de belangrijkste pijlers van de pijnbestrijding en nevenwerkingen 

vermeld staan als de misvattingen en andere problemen waarvoor men 

als hulpverlener alert moet zijn.  

Een informatieve brochure komt echter voornamelijk de patiënt ten 

goede. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er wel degelijk nood is aan 

informatie over pijn en pijnbestrijding. Hierbij dient opgemerkt te worden 

dat mensen vaak heel veel informatie tegelijk krijgen wanneer ze door 

een ongeneeslijke ziekte getroffen worden. Vaak is men zo met het 

levenseinde bezig, dat informatie vaak verloren gaat. Informatie rond 

pijnbestrijding dient bijgevolg verschillende malen gegeven te worden 

vooraleer ze ‘opgeslagen’ wordt. In dit opzicht kan geschreven 

informatie een uitweg bieden. Patiënten kunnen de geschreven 

informatie rustig doornemen en opnieuw lezen wanneer ze er behoefte 

aan hebben.  

Aangezien bij de familieleden van de patiënt vaak dezelfde vragen, 

twijfels, angsten en bekommernissen voorkomen, hebben ook zij baat bij 

het lezen van informatie rond pijnbestrijding. Een informatieve brochure 

kan voor hen ook nuttig zijn omdat zij niet altijd aanwezig zijn wanneer 

door hulpverleners mondeling informatie gegeven wordt. 

2.2. Aanbevolen vorm voor geschreven informatie 

2.2.1. Informatiemap bestaande uit verschillende fiches 

Op basis van de onderzoeksresultaten menen de onderzoekers dat de 

meest aanbevolen vorm voor het opstellen van geschreven 

informatiemateriaal voor patiënten en hun familieleden een 

informatiemap met een losbladig systeem is. Verschillende redenen 

verantwoorden deze keuze. Zoals aangegeven in § 2 Misvattingen en 

bekommernissen (hoofdstuk 3), is de informatie die patiënten en hun 
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familieleden wensen zeer individueel bepaald. Misvattingen, twijfels en 

bekommernissen zijn niet bij alle patiënten en/of familieleden even 

uitgesproken. Er zijn ook verschillen aanwezig in de mate waarin 

patiënten openstaan voor bepaalde informatie zoals bijvoorbeeld over 

complementaire pijnbestrijdingsmogelijkheden. Het geven van 

informatie op maat is noodzakelijk om aan de individuele 

informatienoden te voldoen. Aan de hand van een informatiemap met 

een losbladig systeem is dit gemakkelijker uitvoerbaar. Patiënten krijgen 

op deze wijze enkel de informatiefiches die voor hen van toepassing zijn.  

Op maat gemaakte informatie is volgens hulpverleners ook nodig om 

het uitlokken van angst te vermijden. Bij het geven van informatie moet 

er rekening gehouden worden met de draagkracht van de patiënt. Te 

veel informatie kan immers leiden tot angst en onrust. Het gebruik van 

verschillende fiches met informatie geeft hulpverleners de kans enkel die 

informatie te selecteren die de patiënt of het familielid aankan. 

Eén van de momenten waarop patiënten veel vragen stellen en 

bekommernissen uiten, is bij het starten of veranderen van pijnstillende 

medicatie. Hulpverleners geven dan ook aan dat dit één van de 

momenten is waarop anticiperende informatie zeker dient gegeven te 

worden. Aan de hand van een informatiemap met verschillende fiches 

kan men stapsgewijs te werk gaan en gedoseerd informatie aanbieden 

naargelang de wens, de angsten en bekommernissen van de patiënt. 

Dit vergt wel voldoende inzicht en aanvoelen van de hulpverlener. Men 

dient immers steeds af te wegen welke informatie het beste is en 

gewenst is voor de patiënt en diens familieleden.  

Het concept van een informatiemap met een losbladig systeem, 

aangepast aan de patiënt, kan bijgevolg enkel werken indien er 

voldoende medewerking komt van de hulpverleners. De hulpverleners, 

voornamelijk verpleegkundigen, die deze brochure zullen hanteren, 
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blijven een grote verantwoordelijkheid dragen in het geven van de 

‘gepaste’ informatie.  

2.2.2. Ruimte voor het noteren van opmerkingen en vragen 

De informatiemap dient standaard ook een aantal blanco fiches te 

bevatten waarop de patiënt of het familielid vragen en opmerkingen 

kan noteren. Het geven van informatie kan immers vragen uitlokken. 

Zeker in een thuissituatie maar ook in het ziekenhuis is er niet altijd een 

hulpverlener beschikbaar om deze vragen te beantwoorden. Patiënten 

en familieleden kunnen op deze wijze hun vragen meteen neerschrijven 

voor ze vergeten worden. De blanco fiches kunnen vervolgens 

toegevoegd worden in de map, bij het onderwerp waarover men een 

vraag heeft of waarbij zich een probleem voordoet.  

2.3. Inhoud van de patiëntgerichte informatiemap 

Op basis van de onderzoeksresultaten en de ervaringen van patiënten 

en hulpverleners worden door de onderzoekers enkele hoofdlijnen 

aangegeven voor de inhoud van de informatiemap. Hierbij dient met 

twee zaken rekening gehouden te worden. Bij het opstellen van de 

informatiemap moet voldoende aandacht besteed worden aan het 

leesniveau: medische termen moeten vermeden worden en alles moet 

uitgelegd worden op eenvoudige manier en in gemakkelijke 

bewoordingen. Er kan ook gebruik gemaakt worden van tekeningen 

zodat patiënten en familieleden zich beter kunnen voorstellen wat er 

wordt bedoeld. Indien men de informatiemap ook wenst te gebruiken bij 

patiënten die nood hebben aan informatie over pijn en pijnbestrijding 

maar nog niet volledig op de hoogte zijn van hun ziektetoestand, wordt 

het woord ‘palliatief’ beter vermeden. ‘Palliatief’ kan immers een 

oorzaak zijn van angst.  
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2.3.1. Pijn 

Er dient in eerste instantie een omschrijving gegeven te worden van de 

mogelijke oorzaken van pijn. Ook een omschrijving van het concept 

totale pijn dient aan bod te komen, waarbij het onderscheid tussen niet-

fysieke en fysieke pijn wordt belicht, evenals het feit dat niet-fysieke pijn 

verband houdt met lichamelijk ongemak. Daarnaast moet vermeld 

worden dat het niet nodig is pijn ‘af te zien’, dat het melden van pijn van 

cruciaal belang is en dat pijn onder controle kan gehouden worden via 

verschillende soorten medicatie. Er moet dus benadrukt worden dat het 

geen nut heeft pijn te verbijten aangezien dit enkel het comfort en de 

levenskwaliteit in het gedrang brengt. Bovendien moet vermeld worden 

dat hevige pijn moeilijker onder controle te brengen is dan lichte pijn. 

2.3.2. Misvattingen rond pijnstillende medicatie 

In de informatiemap dient het ontkrachten van de bestaande 

misvattingen, rond pijnstillende medicatie en opiaten in het bijzonder, 

centraal te staan. Vooral de misvattingen rond de associatie met 

vlugger overlijden, verslaving en tolerantie dienen nadrukkelijk belicht te 

worden. 

2.3.3. Soorten medicatie en hun nevenwerkingen 

De informatiemap dient eveneens een fiche te bevatten met een korte, 

eenvoudige uitleg rond de analgetische ladder. Er kan per trap in de 

analgetische ladder een aparte fiche worden voorzien met daarop 

enige uitleg rond de werking, mogelijke nevenwerkingen en 

toedieningswijzen, correcte inname en motivatie voor een correcte 

inname (bijvoorbeeld toelichten van de bloedspiegels). Er dient ook te 

worden benadrukt dat men met vragen of twijfels over de pijnstillende 

medicatie steeds bij de hulpverlener terecht kan. 
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2.3.4. Complementaire therapieën 

Gezien het losbladig karakter van de informatiemap, kunnen ook fiches 

toegevoegd worden rond complementaire 

pijnbestrijdingsmogelijkheden, zoals massage of aromatherapie om tot 

rust te komen en zo de pijn eventueel te verlichten. Deze fiches kunnen 

bijgevolg aangereikt worden aan patiënten en familieleden die voor 

deze complementaire therapieën openstaan.  
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BIJLAGE 1: GEHANTEERDE ZOEKTERMEN 

 



1  

Zoektermen 2. Het begrip pijn 

� ‘palliative care’ AND ‘family’ AND ‘pain’ 

� ‘cancer pain management’ AND ‘family’ 

� ‘cancer pain management’ AND ‘palliative’ 

� ‘cancer pain management’ AND ‘palliative care’ 

� ‘cancer pain’ AND ‘palliative care’ 

� ‘cancer pain’ AND ‘palliative’ 

 

Zoektermen 3. Pijnbestrijding: patiënt-gerelateerde barrières 

� ‘treatment barriers’ AND ‘palliative care’ 

� ‘treatment barriers’ AND ‘palliative’ 

� ‘pain treatment’ AND ‘palliative care’ 

� ‘pain treatment’ AND ‘palliative’ 

� ‘pain beliefs’ AND ‘palliative care’ 

 

Zoektermen 4. Informatie en educatie 

� ‘information needs’ AND ‘pain’ 

� ‘information needs’ AND ‘pain management’ 

� ‘need of/for information’ AND ‘pain’ 

� ‘information needs’ AND ‘palliative’ 

� ‘information needs’ AND ‘palliative care’ 

� ‘information pain’ AND ‘palliative care’ 

� ‘information’ AND ‘pain’ AND ‘palliative’ 

� ‘information’ AND ‘palliative’ AND ‘family’ AND ‘pain’ 



2  

� ‘information need’ AND ‘communication’ 

� ‘information need’ AND ‘pain’ 

� ‘information need’ AND ‘communication’ AND ‘pain’ 

� ‘information leaflets’ AND ‘pain’ 

� ‘patient education’ AND ‘palliative’ AND ‘pain’ 

� ‘education’ AND ‘family’ AND ‘pain’ AND ‘palliative care’ 

� ‘pain education of family’ AND ‘end-of-life’ 

� ‘pain education of family’ AND ‘palliative care’ OR ‘palliation’ 

� ‘education of family’ AND ‘pain’  

� ‘education of patient’ AND ‘pain’ AND ‘palliative care’ 

� ‘education programme’ AND ‘palliative’ 

� ‘education programme’ AND ‘pain’ 

� ‘needs’ AND 'family OR patient' AND ‘palliative care’ 

� ‘patient education methods’ AND ‘pain’ 

� ‘needs assessment’ AND ‘palliative care’ AND ‘pain’ 

� ‘needs assessment’ AND ‘pain’ 

� ‘needs assessment’ AND ‘patient’ AND ‘pain’ 

� ‘educatieprogramma’ AND ‘palliatief’ 

� ‘educatieprogramma’ AND ‘palliatieve zorg’ 

� ‘educatieprogramma’ AND ‘kankerpatiënten’  

� ‘educatieprogramma’ AND ‘kankerpatiënten’ AND ‘familieleden’ 

 



  

BIJLAGE II: INFORMATIEVE BRIEF VOOR PATIËNTEN 

EN/OF FAMILIELEDEN 
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�

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 
Vakgroep Maatschappelijke gezondheidszorg 

Prof. Dr. M. Grypdonck 
De Pintelaan 185 

9000 Gent 

 

 

Geachte Heer / Mevrouw, 

In het kader van onze opleiding Medisch-Sociale Wetenschappen aan de 
Universiteit Gent, voeren wij een onderzoek naar de informatiebehoeften van 
palliatieve patiënten en hun familieleden met betrekking tot pijnbestrijding.  

Aan de hand van dit onderzoek willen wij te weten komen welke vragen, 
problemen en behoeften palliatieve patiënten en hun familieleden hebben 
over pijnbestrijding. Deze informatie hebben we nodig om een brochure op te 
stellen die zo veel mogelijk aan de informatiebehoeften tegemoet komt. Het 
onderzoek vindt plaats onder supervisie van Prof.Dr. M. Grypdonck. 

Indien U zou willen meewerken aan het onderzoek, dan zouden wij  U graag 
enkele vragen stellen over uw dagelijkse bekommernissen met betrekking tot 
pijnbestrijding, de vragen die U of Uw familielid zich stelt, de vragen die U reeds 
gesteld hebt aan de huisarts, verpleegkundige, … 

Op deze manier willen wij zo’n volledig mogelijk beeld krijgen van de informatie 
die patiënt en familieleden nodig hebben over pijnbestrijding.  

Dit gesprek zal maximaal één uur duren en zouden we graag opnemen op een 
geluidsband, daar dit voor ons de verwerking gemakkelijker maakt.   

De informatie die U ons geeft, zal vervolgens op strikt vertrouwelijke wijze 
behandeld worden en anoniem verwerkt worden.  De audiotapes zullen tevens 
achteraf vernietigd worden. 

We hopen u door middel van deze brief voorlopig voldoende geïnformeerd te 
hebben.   Indien U nog verdere vragen heeft, zijn wij graag bereid toelichting 
te verstrekken.  U kan ons bereiken op de volgende telefoonnummers: Vera 
Balduyck 09/388.68.82 en Ann Oosterlinck 09/33.88.712.  

Indien U zich bereid voelt tot zo een gesprek, zouden wij U dan mogen vragen 
dit te melden aan Uw palliatief verpleegkundige of ons telefonisch een seintje 
te geven. 

Met vriendelijke groet en met dank voor Uw medewerking, 
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Vera Balduyck       Ann Oosterlinck 
09/388.68.82      09/33.88.712 
vera.balduyck@ugent.be      ann.oosterlinck@ugent.be 



 

BIJLAGE III : INFORMATIEVE BRIEF VOOR PATIËNTEN 

ONCOLOGISCHE AFDELING 
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Geachte Heer / Mevrouw, 

In het kader van onze opleiding Medisch-Sociale Wetenschappen aan de 
Universiteit Gent, voeren wij een onderzoek naar de informatiebehoeften van 
zorgbehoevende patiënten en hun familieleden met betrekking tot 
pijnbestrijding.  

Aan de hand van dit onderzoek willen wij te weten komen welke vragen, 
problemen en behoeften deze patiënten en hun familieleden hebben over 
pijnbestrijding. Deze informatie hebben we nodig om een brochure op te 
stellen die zo veel mogelijk aan de informatiebehoeften tegemoet komt. Het 
onderzoek vindt plaats onder supervisie van Prof.Dr. M. Grypdonck. 

Indien U zou willen meewerken aan het onderzoek, dan zouden wij  U graag 
enkele vragen stellen over uw dagelijkse bekommernissen met betrekking tot 
pijnbestrijding, de vragen die U zich stelt, de vragen die U reeds gesteld hebt 
aan de arts, verpleegkundige, … 

Op deze manier willen wij zo’n volledig mogelijk beeld krijgen van de informatie 
die U als patiënt nodig heeft of wenst over pijnbestrijding.  

Dit gesprek zal maximaal één uur duren en zouden we graag opnemen op een 
geluidsband, daar dit voor ons de verwerking gemakkelijker maakt.   

De informatie die U ons geeft, zal vervolgens op strikt vertrouwelijke wijze 
behandeld worden en anoniem verwerkt worden. 

We hopen u door middel van deze brief voorlopig voldoende geïnformeerd te 
hebben.   Indien U nog verdere vragen heeft, zijn wij graag bereid toelichting 
te verstrekken.  U kan ons bereiken op de volgende telefoonnummers: Vera 
Balduyck 09/388.68.82 en Ann Oosterlinck 09/33.88.712.  

Indien U zich bereid voelt tot zo een gesprek, zouden wij U dan mogen vragen 
dit te melden aan een verpleegkundige op de afdeling. 

 

Met vriendelijke groet en met dank voor Uw medewerking, 

Vera Balduyck       Ann Oosterlinck 
09/388.68.82      09/33.88.712 
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vera.balduyck@ugent.be      ann.oosterlinck@ugent.be 



 

BIJLAGE IV: INFORMED CONSENT HULPVERLENER 
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�

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen 
Vakgroep Maatschappelijke gezondheidszorg 

Prof. Dr. M. Grypdonck 
De Pintelaan 185 

9000 Gent 

 

Geachte Heer / Mevrouw, 

In het kader van onze opleiding Medisch-Sociale Wetenschappen aan de Universiteit 
Gent, voeren wij een onderzoek naar de informatiebehoeften van palliatieve patiënten 
en hun familieleden met betrekking tot pijnbestrijding.  

Aan de hand van dit onderzoek willen wij te weten komen welke vragen, problemen 
en behoeften palliatieve patiënten en hun familieleden hebben over hun 
pijnbestrijding. Door het in kaart brengen van deze informatie, kunnen wij vervolgens 
een brochure opstellen die zo veel mogelijk aan de noden van deze patiënten 
voldoet. 

Indien U wilt deelnemen aan het onderzoek, dan zouden wij  U graag enkele vragen 
stellen over de informatiebehoeften van palliatieve patiënten en hun familieleden zoals 
die uit hun vragen naar voor komen.  Verder willen we graag weten welke informatie U 
denkt dat palliatieve patiënten en hun familieleden nodig hebben. 

Naast deze interviews willen we ook gebruik maken van een systematische registratie 
van vragen van patiënten en hun familieleden.  Als U aan dit deel van het onderzoek 
wil meewerken, wordt U gevraagd gedurende een bepaalde periode (tweetal weken) 
alle vragen te noteren die U door patiënten of familie gesteld worden.  Op deze manier 
willen wij zo’n volledig mogelijk beeld krijgen van de informatie die patiënten en hun 
familieleden in deze palliatieve fase nodig hebben.  

De informatie die U ons geeft zal op strikt vertrouwelijke wijze en anoniem behandeld 
worden.  

Wij willen U graag verzoeken aan een van beide of aan beide onderdelen van de 
studie mee te werken.  We hopen U door middel van deze brief voorlopig voldoende 
geïnformeerd te hebben.   

Indien U nog verdere vragen heeft of U wil meewerken aan het onderzoek, zouden wij 
U dan mogen vragen ons telefonisch of per e-mail een seintje te geven.   

Met vriendelijke groet en met dank voor Uw medewerking, 

Prof. Dr. M. Grypdonck, supervisor, hoogleraar verplegingswetenschappen Universiteit 
Gent en Utrecht 

Vera Balduyck       Ann Oosterlinck 
09/388.68.82      09/33.88.712 
vera.balduyck@ugent.be     ann.oosterlinck@ugent.be 

�

Ik, ondergetekende, …………………………………………………………heb informatie over 
deze studie verkregen en ben bereid aan dit onderzoek deel te nemen. 
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Datum : 

Handtekening : 



  

BIJLAGE V: REGISTRATIEFORMULIER 

 



 

 

Datum   Patiënt-  Toestand patiënt                      Pijn       Vragen 
                  Familie 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      



 

 

Pijnbestrijding 
 
1 Niet – opiaten   o.a.  Paracetamol   Dafalgan®, Dolprone®, Efferalgan®, 
Panadol®, Perdolan Mono® 
 
      Acetylsalicylzuur  Aspirine®, Aspro®, Dispril®, Sedergine® 
 
2 Zwakke opiaten  o.a.  Codeïne    Codicontin®, Dafalgan Codeïne®, Panadol 
Codeïne®,  

Perdolan Duo® 
 
      Tramadol   Contramal®, Dolzam®, Tradonal® 
 
 
3 Sterke opiaten  o.a. Morfine   Morfinesiroop, Kapanol®, MS Contin®, Skenan® 
 
      Methadon   Mephenon® 
 
      Fentanyl   Durogesic® 
 
 
A   Oraal, Parenteraal 
B   Transdermaal 
C   Subcutaan 
D   Intramusculair 
E   Intraveneus 
 
 
 
 



 

 

 



 

 

 

BIJLAGE VI : BEGELEIDEND SCHRIJVEN REGISTRATIEFORMULIER 

 



 

 

 

Handleiding Registratie Vraag - Antwoord 

 

Datum    Datum waarop de vraag gesteld wordt 

Patiënt-Familie   Aanduiden of de vraag gesteld werd door de patiënt(P) of de familie(F) 

Toestand patiënt  Zeer korte omschrijving van de toestand van de patiënt bv. 

subcomateus, bij bewustzijn, … 

Pijn     Aanduiden van de pijnbestrijding aan de hand van product en 

toedieningswijze 

     Zie schema achteraan registratieformulieren  

     Bv. Morfinesiroop =  3A 

Vraag - Opmerking  De vraag met betrekking tot pijn die door de patiënt gesteld wordt. 

- Antwoord   Bv. ‘Kan de medicatie nog opgedreven worden?’, … 

Ook mythes mogen genoteerd worden bv. het levensverkortend werken 

van morfine, etc. 



 

 

 

BIJLAGE VII : AANGEPAST REGISTRATIEFORMULIER 

 



  

Datum   Patiënt-  Toestand patiënt                      Pijn      Vraag – opmerking - antwoord 
                  Familie 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………



  

Pijnbestrijding 
 
1 Niet – opiaten   o.a.  Paracetamol  
 Dafalgan®, Dolprone®, Efferalgan®,        Panadol®, Perdolan Mono® 
 
      Acetylsalicylzuur  Aspirine®, 
Aspro®, Dispril®, Sedergine® 
 
2 Zwakke opiaten  o.a.  Codeïne    Codicontin®, 
Dafalgan Codeïne®, Panadol Codeïne®, Perdolan Duo® 
 
      Tramadol   Contramal®, 
Dolzam®, Tradonal® 
 
 
3 Sterke opiaten  o.a. Morfine   Morfinesiroop, 
Kapanol®, MS Contin®, Skenan® 
 
      Methadon   Mephenon® 
 
      Fentanyl   Durogesic® 
 
 
A   Oraal, Parenteraal 
B   Transdermaal 
C   Subcutaan 
D   Intramusculair 
E   Intraveneus 
 
 
 
 



  

 


