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Inleiding 

Innovatie en verbeteren van de kwaliteit van zorg staat hoog in het vaandel bij het Bravis 
Ziekenhuis. In dit kader is een onderzoek (pilot) gestart, gericht op het toepassen van virtual 
reality (VR) tijdens de pijnbehandelingen. 

 

Wat is Virtual Reality? 

Met een virtual reality bril kunt u uzelf verplaatsen naar een ‘virtuele wereld’. Zodra u de bril op 
zet, kunt u 360 graden om u heen kijken en bijvoorbeeld rondkijken tussen de olifanten, een 
ontspanningsoefening doen of een bepaalde stad bezoeken.  

Uit de literatuur blijkt dat een VR-bril voor verschillende doeleinden kan worden ingezet. Het 
kan worden gebruikt voor instructie en educatie, maar het blijkt ook dat de VR-bril een positief 
effect heeft op de pijn en angstbeleving tijdens de medische behandeling. 

In dit kader vindt er nu een pilot plaats met de VR-bril, om te onderzoeken of de VR-bril in de 
praktijk ook een positieve bijdrage levert. 

 

Waar gaan wij Virtual Reality voor gebruiken? 

Momenteel gebruiken we de VR-bril bij behandelingen met de Qutenza® pleister. Doordat u 
alleen nog de ‘virtuele wereld’ om u heen ziet, bent u afgeleid van de behandeling en daardoor 
kan Virtual Reality effectief zijn in het verminderen van pijn, angst, stress en kan het meer 
ontspanning bieden. 

 

Hoe gaat dit in z’n werk? 

Tijdens uw behandeling krijgt u de VR-bril op. U kunt zelf kiezen welke VR-beelden u wilt 
bekijken. In verband met hygiëne voorschriften wordt er een haarnetje gebruikt tijdens het 
gebruik van de bril. 

Om goed in kaart te kunnen brengen wat het effect van de VR-bril is, is een vragenlijst 
ontwikkeld. Het is van belang om na te gaan wat de ervaringen van u als patiënt zijn. Om de pijn 
en angstbeleving in kaart te brengen is de vragenlijst opgesplitst in twee delen. Het eerste deel is 
bedoeld om de pijn en angstbeleving in kaart te brengen vóór de behandeling. Dezelfde vragen 
dienen ook na de behandeling beantwoord te worden.  

Deze resultaten worden na de pilot vergeleken met de behandelingen die uitgevoerd zijn zonder 
toepassing van VR, met als doel een conclusie te kunnen trekken of de VR-bril wel of geen 



    

 

toegevoegde waarde heeft voor ons pijncentrum als aanvulling op de pijnbehandeling. Het 
uiteindelijke doel van deze pilot is het vergroten van het comfort tijdens de behandeling. Uw 
deelname is anoniem, wij bewaren geen gegevens die u direct kunnen identificeren en uw 
antwoorden blijven vertrouwelijk.  

U beslist zelf of u meedoet aan het 
onderzoek en of u gebruik wilt maken 
van de VR-bril tijdens een behandeling. 
Deelname is vrijwillig. Als u niet wilt 
meedoen, wordt u op de gebruikelijke 
manier behandeld. Als u wel meedoet, 
kunt u zich altijd bedenken en toch 
stoppen, ook tijdens de behandeling. 
Als u last heeft van epilepsie, 
duizeligheid of in contactisolatie bent, 
komt u helaas niet in aanmerking voor 
de behandeling met de VR-bril. 

 

Vragenlijst 

Wilt u uw medewerking geven om tijdens de behandeling de Vr bril op te zetten?  

Indien u akkoord gaat wilt u dan de vragenlijst op de volgende pagina vóór en na de 
behandeling voor ons invullen?  

Het kost u maar een paar minuten en de vragenlijst is anoniem, daarmee is uw privacy 
gegarandeerd. Wij hopen op uw medewerking.  

Alvast hartelijk bedankt. 

 

Secretariaat Roosendaal 

Telefonisch te bereiken van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 17.00 uur op telefoonnummer 088-
706 85 51. 

 

Website  

Voor meer informatie over ons Pijncentrum kunt u terecht op onze website: 
www.bravispijncentrum.nl  
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Vragenlijst Pilot meting VR 

Pijncentrum Bravis Ziekenhuis 

Leeftijd 18-34 35-54 55-69 70+ 
Geslacht Man Vrouw 
Soort 
behandeling 

  

 
Vraag Omcirkel het cijfer dat het meest van toepassing is. 
Vóór de behandeling 
Hoeveel pijn heeft op dit moment? Geen pijn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ergst denkbare 

pijn 
Hoeveel spanning voelt u op dit 
moment? 

Ontspannen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gespannen 

Hoe angstig bent u op dit moment 
voor de behandeling? 

Geen angst 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Heel angstig 

Hoe misselijk bent u op dit 
moment voor de behandeling? 

Niet 
misselijk 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Heel misselijk 

Hoe duizelig bent u op dit moment 
voor de behandeling? 

Niet duizelig 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Heel duizelig 

Na de behandeling 
Hoeveel pijn heeft u van de 
behandeling ervaren? 

Geen pijn 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ergst denkbare 
pijn 

Hoeveel spanning voelt u op dit 
moment na de behandeling? 

Ontspannen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Gespannen 

Hoe angstig voelt u zich nog op dit 
moment na de behandeling? 

Geen angst 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Heel angstig 

Hoe misselijk bent u op dit 
moment na de behandeling? 

Niet 
misselijk 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Heel misselijk 

Hoe duizelig bent u op dit moment 
na de behandeling? 

Niet duizelig 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Heel duizelig 

Als je al kunt spreken van comfort 
tijdens de pijnbehandeling, hoe 
comfortabel voelde u zich 
gedurende de behandeling? 

Geheel niet 
comfortabel 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Erg comfortabel 

Was u bekend met het gebruik van 
een virtual reality bril? 

Ja Nee 

Zou u een behandeling met de VR 
bril aan andere patiënten 
aanbevelen? 

Ja Nee 
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