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Mijnheer, Mevrouw,

Binnenkort ondergaat u een heelkundige ingreep. Na de 
operatie is een goede pijncontrole belangrijk voor uw 
comfort, maar ook voor een vlot herstel. Uw arts heeft 
gekozen voor een PCIA-pijnpomp, waarmee u zelf de 
hoeveelheid pijnmedicatie kunt  controleren.

Deze brochure geeft meer informatie over de opvolging, 
bediening en mogelijke bijwerkingen van deze pijnpomp. 
Als u na het lezen nog vragen hebt, aarzel dan niet om 
deze te bespreken met uw behandelend arts of het 
verpleegkundig personeel.



Wat is een PCIA 
pijnpomp?

PCIA staat voor “Patient gecontroleerde intraveneuze (via 
de infuuslijn) analgesie (pijnstilling)”. Dat wil zeggen dat u 
door middel van deze pomp uw pijn zelf kunt controleren. 
U moet dus niet wachten tot de verpleegkundige de 
pijnmedicatie heeft klaargemaakt en toegediend. 
Pijnmedicatie is noodzakelijk na een operatie. Het 
is belangrijk dat u niet wacht tot de pijn te erg wordt, 
alvorens uzelf een dosis toe te dienen. Het kan ook nuttig 
zijn een dosis toe te dienen voor de verzorging of voor 
mobilisatie.

Bediening van de 
pijnpomp

De pijnpomp wordt na de operatie in de ontwaakkamer 
aangeschakeld op een infuus in een ader. Het toestel is 
verbonden met een bedieningsknop die u bij pijn kort 
kunt indrukken. 
De pijnpomp is computergestuurd en volgt een 
gepersonaliseerde programmatie. De toegediende dosis is 
berekend door uw arts en de pijnpomp is zo ingesteld dat 
een overdosis onmogelijk is, zelfs als u te veel zou drukken. 
Het effect van de medicatie laat 5 tot 15 minuten op zich 
wachten. 
Gebruik de PCIA-pijnpomp om uw pijn draaglijk te maken.

Medicatie

De pijnstiller die in de PCIA-pijnpomp wordt gebruikt, is van 
het type morfine. De verpleegkundige dient u op geregelde 
tijdstippen nog andere pijnstillers toe zodat de dosis 
morfine laag kan blijven, wat meteen de nevenwerkingen 
ervan beperkt. Deze manier van werken garandeert 
een optimaal resultaat met een zo laag mogelijke dosis 
product. Het gebruik van morfine voor de behandeling van 
pijn na een operatie brengt geen risico op gewenning met 
zich mee.

Mogelijke 
bijwerkingen

Bij het gebruik van de PCIA-pijnpomp kunnen misselijkheid 
en braken voorkomen. Als deze onaangename bijwerkingen 
zich voordoen, meldt u dit aan de verpleging. Zij kunnen 
hiervoor aangepaste medicatie toedienen via het infuus. 
Wanneer u last hebt van deze nevenwerkingen, moet u niet 
minderen met het gebruik van de pijnpomp omdat de pijn 
zelf immers ook deze nevenwerkingen kan veroorzaken.

Opvolging

De verpleegkundige van de afdeling zal regelmatig naar 
uw pijn vragen met behulp van een pijnlat (zie afbeelding). 
Het cijfer 0 (links) staat voor geen pijn en het cijfer 10 
(rechts) staat voor de ergst denkbare pijn. Daartussen 
scoort u zelf de ernst van uw pijn.

De pijnpomp blijft in functie van de operatie meerdere 
dagen bij u. Nadien schakelen we over naar minder 
krachtige pijnmedicatie via het infuus of onder de vorm 
van tabletten.
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