
PIJN BETER 
BEGRIJPEN

1



Pijn is een soort 
brandalarm. Het wijst 
ons op mogelijk gevaar 
voor ons lichaam.



Het klinkt misschien 
vreemd, maar pijn is dus 
in de meeste gevallen 
goed voor ons.

Het klinkt misschien 
vreemd, maar pijn 
is dus in de meeste 
gevallen goed voor ons.



Pijn laat weten wanneer 
u gebeten wordt door 
een hond.



Of wanneer uw hand een 
hete pan raakt, zodat u 
actie onderneemt.



Ieder mens heeft een 
pijnsysteem... 



… zoals ieder mens ook 
een spijsverterings-
systeem heeft.



Het spijsverteringssysteem 
heeft ook momenten 
waarop het u probeert te 
beschermen: bijvoorbeeld 
diarree bij verkeerd eten.



Zo beschermt het pijn-
systeem u ook bij een 
blessure of ziekte.



Het pijnsysteem maakt 
chemische stoffen vrij die 
het pijnlijke lichaamsdeel 
gevoeliger maken voor pijn.



Daardoor bent u extra 
voorzichtig met het 
aangedane lichaamsdeel.



Dit is heel normaal en 
hoort binnen enkele weken 
weer te verdwijnen.



Maar het pijnsysteem kan 
ook overgevoelig worden en 
te veel pijn aanmaken.



Het pijnsysteem gaat 
dan te gemakkelijk ‘aan’.



Een voorbeeld: als er een 
bowlingbal op uw voet valt, 
voelt u pijn.



Maar als het pijnsysteem 
verstoord is, kunt u zelfs pijn 
voelen als er een pingpong-
balletje op uw voet valt.



Langdurige spanning of ingrijpende 
levensgebeurtenissen kunnen het 
pijnsysteem ook actief maken. 



Als de overgevoeligheid van 
het pijnsysteem langer dan 
3 maanden duurt, spreken 
we van chronische pijn of 
langdurige pijn.



De arts spreekt dan misschien 
van chronische pijnen, of van 
fibromyalgie, lage rugpijn, 
nek- en schouderklachten, 
pijnklachten na een ongeval, 
pijnklachten in spier- en 
peesweefsel.



Het goede nieuws is dat de 
overgevoeligheid van het 
pijnsysteem ook weer kan 
afnemen.


	Knop 1: 
	Knop 2: 
	Knop 3: 
	Knop 4: 
	Knop 5: 
	Knop 6: 
	Knop 7: 
	Knop 8: 
	Knop 9: 
	Knop 10: 
	Knop 11: 
	Knop 12: 
	Knop 13: 
	Knop 14: 
	Knop 15: 
	Knop 16: 
	Knop 17: 
	Knop 18: 
	Knop 19: 
	Knop 20: 
	Knop 21: 
	Knop 22: 
	Knop 23: 
	Knop 24: 
	Knop 25: 
	Knop 26: 
	Knop 27: 
	Knop 28: 
	Knop 29: 
	Knop 30: 
	Knop 31: 
	Knop 32: 
	Knop 33: 
	Knop 34: 
	Knop 35: 
	Knop 36: 
	Knop 37: 
	Knop 38: 


