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Pijnbestrijding :

Wanneer doe ik het zelf ?
Wanneer zend ik het door ? 
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Vlaggensysteem 

• Rode vlaggen: 
• medische risicofactoren, wijzend op een ernstige 

pathologie 

• Gele vlaggen: 
• psychosociale risicofactoren 

• Oranje vlaggen: 
• psychiatrische risicofactoren 

• Blauwe vlaggen: 
• sociale en economische risicofactoren 

• Zwarte vlaggen: 
• beroepsmatige risicofactoren 
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Lijst van gele, oranje, blauwe, zwarte vlaggen

• Gele vlaggen
• Overtuigingen en percepties

• ––Negatieve overtuigingen over de pijn: de patiënt beschouwt het letsel als oncontroleerbaar of denkt dat het zal verergeren.

• ––De patiënt verwacht niet dat de behandeling goede resultaten zal opleveren, en dat hij niet snel het werk zal kunnen hervatten.

• Emotionele reacties
• –– Ontreddering die niet beantwoordt aan de diagnosecriteria voor een mentale aandoening.

• –– Ongerustheid, angsten.

• –– Gedrag t.a.v. de pijn (met inbegrip van pijncopingstrategieën).

• –– Vermijden van activiteiten wegens vrees voor pijn of een nieuw letsel.

• –– Zeer grote afhankelijkheid van passieve behandelingen (hot packs, cold packs, analgetica).

• Oranje vlaggen
• Psychiatrische symptomen

• ––Klinische depressie.

• ––Persoonlijkheidsstoornissen.

• Zwarte vlaggen
• Systeem- of contextuele obstakels

• ––Wetgeving die de mogelijkheden tot werkhervatting beperkt.

• ––Conflict met de verzekeraar over schadevergoeding.

• ––Te beschermende familie en zorgverleners.

• ––Zware professionele activiteit, met weinig mogelijkheden om taken aan te passen.

• Blauwe vlaggen
• Perceptie van de relatie tussen werk en gezondheid

• ––Overtuiging van de patiënt dat werk te belastend is en waarschijnlijk verder letsel zal veroorzaken.

• ––Overtuiging dat leidinggevende en collega’s hem niet ondersteunen
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