Dr. Nanda de Knegt, proefschrift “The Down Side of Pain: Pain Assessment and Experience in Adults with Down Syndrome
and the Relationship with Cognition”, nc.de.knegt@vu.nl, telefoon 020‐5980708

Begriptoets
Stap 1) Knip de onderstaande gezichtjes uit en leg ze op tafel. Doe dat in volgorde 3, 1, 2 zoals
hieronder weergeven. Let op: knip de cijfers niet mee uit!
Stap 2) Stel de begriptoetsvraag aan de cliënt en laat in de goede volgorde leggen:
“Kan je deze gezichten in een goede rij neerleggen van geen pijn hier” (wijs naar plek op de tafel
linksboven van cliënt) “tot heel veel pijn hier (wijs naar plek op de tafel rechtsboven van cliënt)?”
(begrip = goede volgorde). Probeer niet te helpen: indien echt nodig, kunnen hooguit de volgende
vragen gesteld worden: “Welk gezichtje heeft geen pijn?” (leg linksboven van cliënt), “Welk gezichtje
heeft heel veel pijn?” (leg rechtsboven van cliënt) en “Waar moet dit gezichtje? Hoeveel pijn heeft
dit gezichtje?” (leg neer afhankelijk van antwoord cliënt). “Ligt het zo goed?”
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Pijnbeleving uitvragen
Stap 1) Knip onderstaande kaarten A, B, C en D uit. Leg kaart A neer voor de cliënt.
Stap 2) Stel de eerste pijnbelevingsvraag aan de cliënt: “Welk gezichtje past het beste bij hoe jouw pijn van
binnen voelt?“ (zie de volgende pagina!)

kaart A
Copyright gezichten: Patricia A. McGrath, Pain in Children – Appendix: Pain Assessment, Guilford, New York, United
States of America, Copyright © 1990.
Let op: de begriptoets is alleen een schatting van het theoretisch begrip van de schaalwaarden en geen garantie dat
de cliënt op de eigen pijnbeleving kan reflecteren om vervolgens het de passende schaalwaarde te kiezen.
Vermijd gesloten, sturende vragen en stimuleer de cliënt om zoveel mogelijk zelf te antwoorden.
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Cliënt kiest linker gezicht = leg kaart A weg en leg kaart B voor de cliënt neer.
Cliënt kiest middelste gezicht = leg kaart A weg en leg kaart C voor de cliënt neer.
Cliënt kiest rechter gezicht = leg kaart A weg en leg kaart D voor de cliënt neer.
Stap 3) Stel de eerste pijnbelevingsvraag aan de cliënt en laat de cliënt aanwijzen:
“Welk gezichtje past het beste bij hoe jouw pijn van binnen voelt?“

kaart B: geen pijn tot (mogelijk) milde pijn

kaart C: milde pijn tot matige pijn

kaart D: matige pijn tot ernstige pijn
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