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1. Pijn is niet fijn1. Pijn is niet fijn1. Pijn is niet fijn   

Pijn heb je allemaal wel eens. 
Kleine pijntjes, grote pijntjes. 
Ze zijn allebei niet fijn. 
Dit boek vertelt je van alles over pijn. 
Je krijgt antwoord op vragen als: 
 Wat is pijn? 
 Waar komt het woord “pijn”vandaan? 
 Waarom is pijn belangrijk? 
 Hoe ontstaat pijn? 
 Welke soorten pijn zijn er? 
 Hoe kun je pijn verminderen? 
 Hoe werkt een verdoving? 
 
Het boek eindigt met pijnweetjes en een 
filmpje over narcose in het ziekenhuis. 



2. Wat is pijn?2. Wat is pijn?2. Wat is pijn?   

Signaal 
Pijn is een onplezierig signaal dat ons 
lichaam geeft bij een te sterke prikkeling. 
De pijn is een waarschuwing die het 
lichaam geeft. Het lichaam slaat als het 
ware alarm. 
Dat alarm of die pijn kan veroorzaakt 
worden door de volgende prikkels: 
 Kou 
 Warmte  
 Een verwonding 
 Een beschadiging. 
Straf 
Het woord pijn komt van het Latijnse 
woord pena (Frans: peine), wat boete of 

straf betekent. Straffen 
betekende vroeger vaak 
martelen.  

 

IK ZWEER DAT IK HET 
NIET ERG VIND OM 
KORT TE ZIJN!  



 Bescherming 
Pijn geeft het lichaam een zekere be-
scherming, want pijn is een goede onder-
wijzer. 
Brand je je vinger voor de eerste keer? (1)
Dan leert pijn je snel dat je op moet passen 
met vuur.  De kans dat je jezelf een tweede 
keer brandt, is opeens een stuk kleiner 
geworden. 
Pijngrens 
Niet iedereen voelt pijn op dezelfde 
manier. Iemand met een hoge pijngrens (2) 
kan meer pijn verdragen dan iemand met 
een lage pijngrens (3). 
Dat verklaart waarom sommige mensen 
over glasscherven of vuurkolen lopen.  
Of waarom iemand zich met iets scherps 

doorboort of op een 
spijkerbed gaat liggen. 
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Hormoon 
Bij pijn maakt het lichaam van de mens een 
bepaald hormoon (prostoglandines) aan. 
Een hormooon is vaak een soort medicijn of een 
signaalstof die het lichaam zelf maakt.  
Zo heb je in je lichaam een groeihormoon dat de 
groei regelt. Een ander hormoon (adrenaline) 
zorgt ervoor dat je bij gevaar opeens veel harder 
kunt rennen. 
Het hormoon dat bij de plek van de pijn (1) vrij-
komt, prikkelt de pijnzenuw. De pijnzenuw stuurt 
een signaal (2) via het ruggenmerg (3) naar de 
hersenen (4). In de hersenen worden we ons pas 
bewust van de pijnlijke plek, maar ook van de 
pijn zelf: het prikt, het brandt of het steekt.  
De hersenen sturen pijnstillende stoffen terug 
naar de bron van de pijn (5). Vaak zijn er extra 

medicijnen nodig om de pijn te 
stillen 
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3. Soorten pijn3. Soorten pijn3. Soorten pijn   

Acute pijn 
Acute pijn is een alarm. Er gebeurt iets in of 
aan de buitenkant van het lichaam. Je gaat 
door je enkel heen, je snijdt in je vinger, je 
hebt kiespijn of je hebt iets verkeerds gegeten 
en krijgt buikpijn. Deze pijn is acuut. 
Als de oorzaak van de pijn behandeld wordt, 
verdwijnt de pijn ook weer. Acute pijn gaat 
meestal snel over. 
Chronische pijn 
Chronische pijn is een pijn die lang duurt. 
Deze pijn houdt aan van 3 tot 6 maanden.  
Chronische pijn is dan geen alarm meer.  
Vaak kunnen rugpijn en hoofdpijn chronisch 
worden. Chronische pijn heeft een grote in-

vloed op het dagelijkse leven. 
Pijn gaat het leven beheer-
sen van een patiënt.  
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Weefselbeschadigingspijn 
Deze pijn wordt veroorzaakt, doordat de huid 
beschadigd is (1). Maar een botbreuk, een spier-
scheuring, een kneuzing (2), een bloeduitstorting, 
een verstuiking (3), een ontsteking of een darm-
verstopping horen ook bij weefselbeschadiging-
pijn. Dit soort pijn wordt op één plek gevoeld.  
De pijn is constant en schrijnt of bonkt. 
Zenuwpijn 
Zenuwpijn wordt veroorzaakt door een bescha-
diging van de zenuwen. Of er is een probleem met 
de zenuwen zelf. Er kan een zenuw knel zitten door 
een gezwel , een spier of een wervel (4).  Ook kan 
het zenuwstelsel ontstoken raken. 
Zenuwpijn kan maanden tot jaren duren. Deze pijn 
is brandend en stekend. De pijn voelt aan als een 

elektrische schok. 
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4. Het bestrijden van pijn4. Het bestrijden van pijn4. Het bestrijden van pijn   

Aspirine bij lichte pijn 
Het simpelste medicijn is aspirine (1). Het helpt 
de pijn te verlichten. In aspirine zit een stof die 
de aanmaak van het hormoon prostoglandines 
remt. Je weet dat dit hormoon de pijnprikkel 
doorgeeft naar de hersenen. Aspirine blokkeert 
de hormoonstof. Daardoor voel je minder pijn. 
Paracetamol (2) is ook een medicijn tegen pijn. 
Je kunt het gewoon in de winkel kopen. 
Het lang slikken van aspirine en paracetamol is 
niet zo gezond. De stoffen in deze medicijnen 
beschadigen de lever. 
Er is een ander gevaar bij het lang gebruiken 
van pijnstillers. Je voelt ook andere, nieuwe pijn 
niet meer. En pijn is een alarm. Je weet zo dus 

niet goed dat er iets mis is 
met je lichaam. 
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Zware pijn 
Sommige mensen lijden zware pijn. Dat kan 
zijn na een operatie, maar ook, omdat ze lijden 
aan een ziekte die veel pijn veroorzaakt. 
Die mensen worden vaak behandeld met 
zware pijnstillers. 
Één van van die middelen is morfine. 
De grondstof voor morfine is opium. Opium 
wordt gewonnen uit de opiumpapaver (1). 
Nadat de bloem is uitgebloeid wordt de 
zaaddoos van de plant ingekerfd. Er komt een 
wit sap tevoorschijn (2). Dat sap droogt op en 
wordt bruinig. Het gestolde sap wordt 
verzameld (3) en is de opium (4), de grondstof 
voor morfine (5), maar ook heroïne.  
Een groot nadeel van al deze middelen is, dat 

ze erg verslavend zijn. 
 Artsen gaan daarom voor-
zichtig met morfine om. 
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5. De verdoving5. De verdoving5. De verdoving   

Operatie en narcose 
Om een patiënt pijnloos te kunnen opereren, 
wordt deze onder narcose gebracht. 
Dat gebeurt door een anesthesist (1). Dat is een 
speciale arts die niet alleen de patiënt onder 
narcose houdt, maar ook o.a de hartslag, adem-
haling en de temperatuur tijdens de operatie in 
de gaten houdt. 
Gas of injectie 
Een algehele verdoving gebeurt met narcose-
gas. Het gas wordt door de patiënt ingeademd 
via een masker (2). Door dit gas raakt de patiënt 
buiten bewustzijn en ervaart niets meer, dus 
ook geen pijn. Lachgas is een narcosegas.  
Een patiënt kan ook via een injectie (3) onder 

algehele narcose gebracht 
worden. Gas en injecties 
worden ook samen gebruikt. 

 

lach- 
gas 
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 De ruggenprik 
Bij zware operaties aan benen en voeten gebruikt 
de anesthesist ook wel een speciale verdoving.  
Er wordt een verdovende stof in het vocht van het 
ruggenmerg gespoten (1). Dat is de plek waar alle 
zenuwen bij elkaar komen. Door deze prik wordt 
alleen het onderlichaam gevoelloos. 
De plaatselijke verdoving 
Voor een lichte operatie gebruikt een arts een 
plaatselijke verdoving. Door een injectie met een 
verdovende stof worden de zenuwen rond de 
operatieplek uitgeschakeld. Zo wordt alleen op die 
plek geen pijn gevoeld. 
De tandarts gebruikt zo’n plaatselijke verdoving om 
een pijnlijke kies te behandelen (2). Er zijn twee 
voordelen: de patiënt voelt niets en de tandarts 
kan zo zijn werk rustig doen. 

Een arts gebruikt de plaatselijke 
verdoving om een wond ontstaan 
door een ongeluk te hechten. 
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6. Pijnweetjes6. Pijnweetjes6. Pijnweetjes   

Pijn en opvoeding 
De pijngrens van iemand heeft ook veel te maken 
met hoe je opgevoed wordt. Een moeder die steeds 
paniekerige reageert als haar kind valt, leert het 
kind een lage pijngrens aan. Op volwassen leeftijd 
zal zo iemand eerder pijn ervaren. 

Pijn en cultuur 
Bij sommige volkeren moet een jongen zich 
bewijzen als hij man wordt. Diep in het 
Braziliaanse Amazonegebied leeft een 
stam waarbij jongens 10 minuten lang  (zonder 
geluid te maken) pijnlijke handschoenen moeten dragen. 
De handschoenen zijn gevuld met kogelmieren. De beet 
van deze mier voelt aan als een kogelschot. Het is de 

pijnlijkste insectenbeet die er bestaat. De pijn houdt zeker 24 
uur aan. Armen en handen raken tijdelijk verlamd. 

  



Fantoompijn 
Fantoompijn is een bijzonder soort pijn. Fantoom is een 
ander woord voor spook. Deze pijn is ook een beetje 
spookachtig. 
Fantoompijn komt vaak voor bij mensen waarvan een 
lichaamsdeel geamputeerd (afgezet) is door een operatie. 
Deze mensen voelen een tintelende, prikkelende, steken-
de of brandende pijn in het deel dat er niet meer is. 
Het deel van de hersenen dat het missende deel stuurde, 
wordt soms nog actief. De hersenen denken dan dat het 
missende deel er nog is en pijn doet. 

Mannen en vrouwen 
Vrouwen voelen meer pijn dan mannen. Vrouwen hebben 
per cm² 34 zenuwuiteinden, terwijl mannen maar 17 van die 
uiteinden hebben. Maar het zegt niet zoveel over hoe je de 

pijn ervaart. Je weet inmiddels dat de 
pijngrens per mens heel erg verschilt. 

 

“ U LIJDT AAN FANTOOMPIJN. U MOET EVEN 

UW ONDERBEEN OPZOEKEN. DAN KAN IK 

HET ONDERZOEKEN”. 

 

AU, AU !! 
ZEURPIET! 



FilmpjeFilmpjeFilmpje   

Het klokhuis: Narcose 

Klik hier 
http://www.schooltv.nl/video/het-

klokhuis-narcose/#q=narcose  

http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-narcose/#q=narcose
http://www.schooltv.nl/video/het-klokhuis-narcose/#q=narcose






https://nl.wikipedia.org/wiki/Pijn 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pain 

http://kidshealth.org/kid/talk/qa/pain.html 
http://kidshealth.org/kid/talk/qa/ibupro.html?tracking=K_RelatedArticle 

http://science.howstuffworks.com/life/botany/plants-feel-pain.htm 
https://en.wikipedia.org/wiki/Pain_in_animals 

http://science.howstuffworks.com/anesthesia.htm 

BronnenBronnenBronnen   



Colofon en voorwaardenColofon en voorwaardenColofon en voorwaarden   
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