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Inleiding 

De behandeling van pijn is een belangrijk 
aandachtspunt tijdens uw verblijf in het 
ziekenhuis. Een goede pijnbehandeling kan 
uw genezing versnellen.  
De hoeveelheid pijn en de pijnbeleving 
verschilt per patiënten. Zodoende zijn er ook 
diverse methoden om de pijn tegen te gaan. 
Om de pijnstilling goed op uw situatie af te 
stemmen meet een gespecialiseerd 
pijnverpleegkundige eerst uw pijn en baseert 
daarop de pijnstilling. 
U kunt meer lezen over pijnbehandeling in de 
folder Pijnbehandeling rondom de operatie. 

 
Pijnbehandeling via de PCA-pomp 

U krijgt een PCA-pomp om uw pijn te 
bestrijden. 
PCA is de afkorting van Patient-Controlled-
Analgesia. Het betekent dat u als patiënt zelf 
de pijnmedicatie regelt. Vóór de operatie 
krijgt u een infuus. Na de operatie sluiten we 
hierop een pomp aan. U krijgt de 
toedieningsknop van de pomp in uw hand, 
zodat u zelf de pijnmedicatie kunt toedienen 
als de pijn opkomt.  
 
Dosering 

U hoeft niet bang te zijn dat u zichzelf te veel 
geeft, de dosering is zo berekend dat dit niet 
mogelijk is. De pomp registreert dat u een 
doses heeft gekregen en blokkeert de pomp 
voor enige minuten. U kunt wel drukken, maar 
u krijgt dan niets toegediend. 
Zorg er wel voor dat u de enige ben die de 
pomp bedient, laat bijvoorbeeld niet uw 
familie hierop drukken. 
 
 
 

Nazorg 

De pomp kan 24-48 uur blijven zitten.  
De verpleegkundige op de afdeling komt 
regelmatig vragen hoe het met de pijn gaat 
(pijnmeting). Ook komt iedere dag de 
pijnverpleegkundige bij u langs om te vragen 
of de pijnstilling voldoende is.   
 
Vragen? 

In deze folder hebben we een en ander 
verteld over een PCA pomp. Heeft u na het 
lezen van deze folder vragen over de 
pijnbehandeling, stelt u die dan gerust aan 
de arts of pijnverpleegkundige. Ook kunt u 
bellen met de pijnverpleegkundigen via 
telefoonnummer (0182) 50 51 06.  
Zij zijn te bereiken op werkdagen tussen  
8.00 en 10.00 uur. 
 
Algemene informatie over het GHZ 

Voor informatie over het ziekenhuis kunt u 
terecht op onze internetsite: www.ghz.nl.  
Ook kunt u bellen naar het algemene 
informatienummer (0182) 50 50 50.  
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