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Visie pijn 
GZA Zorg en Wonen stelt het welzijn van de cliënt op elk moment centraal.  In onze 
zorg- en dienstverlening houden we zoveel mogelijk rekening met de autonomie van de 
cliënt, ook op vlak van pijnbeleid. Dit willen we doen om te voorkomen dat er in de 
ervaring van de cliënt te veel of te weinig wordt gehandeld of behandeld. 

GZA Zorg en Wonen engageert zich om tijdig en in alle gevallen pijn te detecteren en te 
objectiveren en een pijnbeleid op maat van elke cliënt te garanderen. 

Deze afspraken komen tot stand in een continue open dialoog met de cliënt, zijn 
huisarts, zijn naasten en het multidisciplinair team. 

…”Welzijn”… 
Onder welzijn verstaan we het algemene gevoel van welbevinden en de algemene 
tevredenheid van onze cliënt. We streven ernaar om tegemoet te komen aan de 
behoeften  van de cliënt zodat deze  zich psychisch, lichamelijk, spiritueel en sociaal 
goed voelt.  

… “Autonomie” … 
Beleving van pijn is voor iedereen verschillend.  Het in dialoog gaan over wat voor de 
cliënt belangrijk is, vormt de basis  voor goede zorg. Dit is tevens noodzakelijk voor de 
opmaak van een omvattend pijnbeleid op maat van de cliënt. We vinden het belangrijk 
om te weten hoe de cliënt kijkt naar pijn en pijnbeleving om zo de zorg te kunnen 
afstemmen op wat de cliënt behoeft. 

… “Objectiveren” … 
Het ervaren van pijn is een individuele, subjectieve waarneming. Het objectiveren van 
pijn is belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van intensiteit, duur en evolutie. Wij 
engageren ons om bij het vermoeden van pijn deze beleving  zo goed mogelijk te 
objectiveren. Zo kan, in overleg met de cliënt, de aanpak zo nauw mogelijk afgestemd 
worden op de door hem ervaren pijn.  
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… “Multidisciplinair” … 
Pijn heeft een multicausaal karakter (zowel fysische als psychocognitieve aspecten). Om 
tegemoet te komen aan het holistisch aspect dient pijn multidisciplinair benaderd te 
worden. GZA Zorg en Wonen engageert zich om op zoek te gaan naar de oorzaak van de 
pijn en, indien mogelijk, deze te behandelen of te verlichten. We richten ons hier zowel 
op de farmacologische als op de niet-farmacologische behandeling van pijn. 
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