
De volgende vragen hebben betrekking op uw doorbraakpijn in de afgelopen week. 

Doorbraakpijn is een kortdurende toename van uw kankergerelateerde pijn.

1. Waar voelt u de doorbraakpijn?
Geef dit met een kruis (X) aan op de afbeelding.

3. Is er iets wat uw doorbraakpijn uitlokt? 
Zo ja, wilt u dat dan opschrijven?

4. Is er iets wat uw doorbraakpijn verlicht? (pijnstillers of iets anders)
Zo ja, wilt u dat dan opschrijven? 

2. Hoe vaak treedt de doorbraakpijn op?
Omcirkel één antwoord

Minder dan één 

keer per dag

1-2 keer 

per dag

3-4 keer 

per dag

Meer dan 4 keer 

per dag

5. Hoe lang duurt een gewone periode van doorbraakpijn?
Omcirkel één antwoord

6. Hoe hevig is uw ergste periode van doorbraakpijn? 
Omcirkel één cijfer
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zich kunt voorstellen

Geen pijn

7. Hoe hevig is een gewone periode van doorbraakpijn?
Omcirkel één cijfer
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De volgende vragen hebben betrekking op uw doorbraakpijn in de afgelopen week. 

Doorbraakpijn is een kortdurende toename van uw kankergerelateerde pijn.

8. Hoeveel last heeft u van de doorbraakpijn?
Omcirkel één cijfer

9. In welke mate belemmert de doorbraakpijn u om een normaal leven te leiden?
Omcirkel één cijfer

10. Welke pijnstillers gebruikt u voor uw doorbraakpijn? (indien van 

toepassing) Noteer hieronder welke pijnstillers u gebruikt en wat hiervan de dosering is

11. Hoe goed werkt de pijnstiller die u meestal inneemt voor uw doorbraakpijn? 
Omcirkel één cijfer

12. Hoe lang duurt het voordat de pijnstiller die u inneemt door uw doorbraakpijn 

voldoende effect heeft? Omcirkel één antwoord

13. Ervaart u bijwerkingen van de pijnstiller die u inneemt voor uw doorbraakpijn? 
Zo ja, wilt u dan opschrijven van welke bijwerkingen u last heeft? 

14. Hoeveel last heeft u van de bijwerkingen van de pijnstillers die u inneemt voor 

uw doorbraakpijn? Omcirkel één cijfer

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Helemaal geen last Heel veel last

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Helemaal niet Heel veel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Helemaal niet Heel erg goed

Geen effect 0-10 min 10-20 min 20-30 min >30 min

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

Helemaal niet Heel veel
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