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Multidisciplinaire richtlijn

Signaleren van pijn bij mensen met
een verstandelijke beperking
A.M. Boonstra, I. Boerema

Pijn is een belangrijk waarschuwingssignaal voor een ziekte of
aandoening. Pijn op tijd signaleren en goed op ernst kunnen
beoordelen, is juist bij mensen met een verstandelijke beper
king heel belangrijk, omdat zij pijn vaak minder goed kunnen
uiten of anders uiten en ook vaker met pijn gepaard gaande
ziekten en aandoeningen hebben. Lange tijd werd aangeno
men dat mensen met een verstandelijke beperking minder of
geen pijn voelden, maar er komt steeds meer bewijs voor het
tegendeel. Uit onderzoek is bekend dat begeleiders, maar ook
medisch onderlegd personeel onvoldoende kennis hebben over
pijnsignalering en pijnmanagement.
De richtlijn werd in opdracht van de beroepsvereni
ging voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN)
en met ondersteuning van het Trimbos-instituut
ontwikkeld door een multidisciplinair samengestelde
werkgroep en een klankbordgroep, onder voorzitter
schap van dr. A.A. Boerlage, verpleegkundig onder
zoeker van Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis.
In de werkgroep en klankbordgroep waren experts,
zorgverleners, beroepsverenigingen en cliënten- 
en familieorganisaties op het gebied van zorg aan
mensen met een verstandelijke beperking vertegen
woordigd, waaronder een lid van de Werkgroep Pijn
Nederland van de VRA (WPN, A.M. Boonstra). De
richtlijn is gebaseerd op resultaten uit wetenschap
pelijk onderzoek, praktijk- en ervaringskennis van
experts en professionals en op de voorkeuren van
cliënten. Over het herkennen van pijn bij mensen met
een verstandelijke beperking bleek weinig weten
schappelijk onderzoek beschikbaar. Naar enkele
meetinstrumenten is wel onderzoek verricht en zijn
gegevens in de literatuur te vinden. De richtlijn heeft
een pragmatische insteek en geeft, naast aanbeve
lingen over het signaleren van pijn en het gebruik
van meetinstrumenten, veel adviezen over hoe in de
praktijk te handelen.

Dr. A.M. (Annemarijke) Boonstra, revalidatiearts Revalidatie Friesland
Drs. I. (Ina) Boerema, wetenschappelijk medewerker/projectleider richtlijnen
Trimbos instituut
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Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking

Mensen met een verstandelijke beperking hebben
doorgaans meer ziekten en medische aandoeningen
en ondergaan procedures die gepaard (kunnen) gaan
met pijn. Het hebben van pijn heeft een negatieve
invloed op hun kwaliteit van leven. Omdat juist deze
mensen pijn vaak niet goed op de gebruikelijke ma
nier kunnen uiten, wordt pijn niet altijd tijdig herkend
en vaak onderschat en daardoor onderbehandeld.1
Daarin speelt ook een rol dat veel zorgverleners
vaker agogisch dan (para)medisch geschoold zijn. 2
De verschillen in de manier waarop mensen met een
verstandelijke beperking en uitingsproblemen pijn
ervaren en aangeven, zijn groot. Er zijn aanwijzingen
dat het niveau van verstandelijke beperking het
pijngedrag beïnvloedt. 3

Signaleren

van pijn en vervolgstappen

Signaleren van pijn bij mensen met een verstande
lijke beperking begint bij alertheid op signalen dat
er iets ‘niet pluis’ is: de verzorger raakt bezorgd
over een cliënt omdat hij het gevoel krijgt dat er
iets niet klopt. Dat gaat meestal om veranderingen
in het gedrag of stemming. Verschijnselen die niet
per se hoeven, maar wel kúnnen duiden op pijn. Om
adequaat te kunnen signaleren dat er afwijkingen zijn
van het normale gedragspatroon, is een goede en
systematische observatie van het dagelijkse functio
neren van elke cliënt nodig: goede observatie van
veranderingen in de mimiek, lichaamshouding of li
chaamsbewegingen of gedragsverandering, gecombi
neerd met (basis)kennis over pijn en pijngedragingen.
Pijn kan iemand verbaal of non-verbaal uiten. Mensen
met een verstandelijke beperking en een uitingsbe
perking geven pijn vaak non-verbaal aan, in de vorm
van grimassen of tranen, of verbaal in de vorm van
huilen en kermen. Er zijn signalen die betrekking heb
ben op huilen, bewegen, geluiden, gezichtsuitdruk
kingen, gedrag, signalen bij aanraking en verzorging
en/of veranderingen in bijv. eet- en slaapgedrag. In
de literatuur worden vele signalen van pijnervaring
beschreven.4,5 Logischerwijs zijn er veel individuele
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verschillen in de manier van uiten van pijn.
Als vervolgacties na signaleren van pijn door bege
leider of verzorgende worden in de richtlijn gegeven:
1. observeren en zo mogelijk navragen bij de cliënt,
2. collegiaal overleg (en eventueel overleg familie
leden en naasten), 3. raadplegen en inschakelen van
deskundigen (orthopedagogen of medisch onderlegde
deskundigen), 4. inzetten van een pijnmeetinstru
ment, 5. rapporteren (vastleggen, delen en duiden
van informatie), 6. pijnbestrijding (medicamenteus of
niet-medicamenteus), 7. monitoren en evalueren. De
richtlijn gaat in op elke vervolgstap. Pijnproblematiek
heeft een multidisciplinair karakter, waarbij verzor
gende, verpleegkundige, orthopedagoog, arts ver
standelijk gehandicapten (AVG) en eventueel anderen
samenwerken. Bij tand- en mondproblematiek, een
helaas vaak laat onderkende oorzaak voor pijnklach
ten bij mensen met een verstandelijke beperking6
heeft ook de tandarts een belangrijke rol.
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meten van pijn

Pijnmeetinstrumenten worden gebruikt bij vermoe
den van pijn en bij gedragsveranderingen die mogelijk
het gevolg zijn van pijn en tevens bij start en afbouw
van pijnmedicatie. Begeleiders en verpleegkundigen
gebruiken ze om: a. vast te stellen of er sprake is van
pijn, b. een oordeel te vormen over hoe ernstig de
pijn is (mate van pijn uitgedrukt in een pijnscore) en
c. te volgen of en hoe interventies om pijn te verlich
ten of weg te nemen, effect hebben (monitoring).
Door de mate van pijn te meten (uitgedrukt in een
score) kan de ernst of intensiteit van de pijn voor
zover mogelijk objectief vastgesteld worden. Het
gebruik van een score bevordert de communicatie
met collega’s en andere disciplines. Door voor en na
een interventie pijn te meten wordt het effect van
een interventie op de pijn meetbaar.
In de richtlijn worden drie typen instrumenten onder
scheiden:
a. instrumenten voor zelfrapportage
b. instrumenten voor pijnobservatie
c. instrumenten voor het achterhalen van oorzaken
van pijn.
Er is een groot aanbod aan meetinstrumenten
ontwikkeld door verschillende onderzoekers. Op
basis van een systematische literatuurreview in
twee literatuur databases: PubMed en CINAHL en de
mening van de experts zijn aanbevelingen geformu
leerd betreffende de inzet van pijnmeetinstrumenten.
Wanneer een cliënt hiertoe in staat is, heeft zelfrap
portage bij pijn de voorkeur,7 waarbij de Gezichten
schaal8 (figuur 2) als eerste keus wordt gegeven in
de richtlijn. Voor mensen met geringe verstandelijke
beperking kan de Numerieke Rating Scale (NRSpijn)
voor pijn worden gebruikt. Het is hierbij belangrijk
om bij de afname van een pijnscore met de Gezich

Figuur 1. Cirkel van pijninformatieoverdracht van cliënt naar
begeleiders.

Figuur 2. Gezichtenschaal voor het meten van pijn.

tenschaal of NRSpijn te controleren of de bedoeling
wel wordt begrepen. Bij twijfel over de betrouwbaar
heid van zelfrapportage moet altijd een aanvullende
pijnobservatie worden gedaan.
De Rotterdam Elderly Pain Observation Scale (RE
POS)9 wordt geadviseerd als instrument voor pijn
observatie. De REPOS bestaat uit tien gedragingen
die na observatie van degene die mogelijk pijn heeft
gescoord worden als aan- of afwezig. Angst, onrust,
lichamelijke problemen of omgevingsfactoren (zoals
een onrustige of nieuwe omgeving) kunnen de score
op de REPOS beïnvloeden, omdat deze factoren ook
invloed op het gedrag van iemand kunnen hebben.
Daarom wordt de REPOS-score aangevuld met een
numerieke rating (NRS-obs). Dit deel van de REPOS
vraagt de observator om aan te geven in hoeverre de
REPOS-score werd beïnvloed door de omgevings- en
patiënt gerelateerde factoren. Voor het goed kunnen
afnemen van de REPOS moet een training worden
gevolgd.
Nadat pijn is geconstateerd, is het belangrijk om de
oorzaak van de pijn te achterhalen. Soms is deze al
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oorzaak kan worden gevonden, blijft behandeling om
de pijn te verminderen over. Belangrijk hierbij is om
te zoeken naar de goede balans tussen pijnverlichting
en het niet maskeren van belangrijke symptomen die
duiden op een (acute) achteruitgang van de gezond
heidstoestand van de patiënt. Na het starten van
de behandeling om de pijn te verminderen of weg te
nemen, wordt monitoren van de pijn aanbevolen, wat
gedaan kan worden met een pijnmeetinstrument zo
Pijnbestrijding of pijnbehandeling
als de REPOS. Het is belangrijk te letten op bijwerkin
In de richtlijn worden adviezen gegeven over medi
gen van medicatie. De arts kan hierover instructies
camenteuze en niet-medicamenteuze
behandeling.
Samenvattingskaart
multidisciplinaire
geven aan begeleiders, wanneer zij weinig medische
De behandeling dient
logischerwijsrichtlijn
gerichtSignaleren
te zijn opvan pijn
mensenvan
metde
een
verstandelijke
beperking
(V&VN, 2015)
achtergrond
hebben. Daarnaast is het belangrijk om
wegnemen van debij
oorzaak
pijn,
maar als geen
snel duidelijk bij gericht onderzoek, soms ook niet. De
Pijn Gedrag Analyse (PGA)10 kan dan worden ingezet
bij het in kaart brengen van een pijnprobleem. De
PGA wordt afgenomen door een hulpverlener (zoals
een gedragsdeskundige of arts), eventueel samen
met de familie/naasten en begeleiders die degene
met pijn goed kennen.

Niet-pluis gevoel aanwezig

Signalen van pijn aanwezig
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Analyse van pijn met
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arts over:
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Leg de afspraken vast in
cliëntendossier

Figuur 3.
Kijk voor de richtlijn Signaleren van pijn bij mensen met een verstandelijke beperking (V&VN, 2015) op
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met de betrokken zorgverleners goede afspraken te
maken over wanneer en hoe evaluatie van de pijnbe
handeling plaatsvindt.

Samenwerken

met familie en naasten en rand-

voorwaarden

Een apart hoofdstuk gaat over de samenwerking met
het systeem (familie en naasten). Samenwerken met
familie of naasten bij het signaleren van pijn bij men
sen met een verstandelijke beperking is in het bijzon
der van belang, omdat begeleiders die in teamverband
en in wisselende diensten werken, soms signalen
kunnen missen die familieleden mogelijk wel opvallen.

toegepaste behandelmethoden bij patiënten met
chronische pijn als cognitieve gedragsgeoriënteerde
therapie of ACT voor mensen met verstandelijke
beperking vrijwel nooit geschikt. Alleen de subgroep
met geringe verstandelijke beperking komt hiervoor
in aanmerking.
De volledige richtlijn is te downloaden via:
http://www.venvn.nl/Berichten/ID/90630/Richt
lijnen-VVN-voor-signaleren-pijn-en-lichamelijkongemak
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