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P.C.A. pijnpomp
In het voorbereidende gesprek met de anesthesioloog, is met u besproken dat u na de 
operatie een P.C.A. pijnpomp krijgt. 

Wat is P.C.A.?
P.C.A. betekent Patient Controlled Analgesia, ofwel patiënt gecontroleerde 
pijnbestrijding.

Hoe werkt de P.C.A. pijnpomp?
Met de P.C.A. pijnpomp dient u zichzelf de pijnstillende vloeistof toe via het infuus. 
U kunt dit doen zonder de hulp van de verpleegkundige. Door op de doseringsknop van 
de handset te drukken, dien u uzelf pijnstilling toe.

Wanneer krijg ik de pijnpomp?
Na de operatie gaat u naar de uitslaapkamer. Daar wordt de pijnpomp aangesloten op 
het infuus. Dit betekent dat u niet telkens geprikt hoeft te worden om pijnstilling te 
krijgen. Eventueel kan de P.C.A. pomp ook aangesloten worden door de afdelings-
verpleegkundige.

Hoe lang heb ik de pijnpomp nodig?
U kunt de pijnpomp blijven gebruiken:
• zolang u in het ziekenhuis ligt, én;
• totdat vervanging door andere pijnbestrijding met alleen tabletten mogelijk is.

Hoe vaak kan ik de pijnpomp gebruiken?
Wanneer u pijn heeft, kunt u de doseringsknop van de pijnpomp indrukken. Dit kan 
maximaal één keer per 7 minuten.

Kan ik mijzelf teveel pijnstilling geven?
Nee, de concentratie en de hoeveelheid zijn zorgvuldig berekend. U kunt uzelf dus nooit 
teveel geven. Toch blijft het belangrijk om alleen de pijnpomp in te drukken wanneer u 
echt pijn heeft.

Welke bijwerkingen zijn mogelijk?
Van pijnstillende middelen kunt u wat slaperig en suf worden. Ook misselijkheid kan 
voorkomen. Dit gaat over zodra u met dit middel stopt.

Ben ik aan bed gebonden tijdens het gebruik van de pijnpomp?
Nee, de pijnpomp is aangesloten op uw infuus en de pomp kan worden bevestigd aan een 
mobiele infuuspaal. U kunt uit bed, maar overleg dit wel altijd met de verpleegkundige.

Vragen of problemen?
Bespreek deze dan meteen met de verpleegkundige. Zonodig overlegt de verpleegkundige 
met de anesthesioloog.


