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Achtergrond:  De toegenomen 
beschikbaarheid van wetenschappelijke 
inzichten over pijnbestrijding bij kinderen 
heeft nog onvoldoende geleid tot een 
verbetering in de praktijk. Inhoudelijke kennis 
en positieve attitudes zijn van belang voor 
een succesvolle implementatie van een op 
evidentie gebaseerd pijnbeleid voor 
kinderen.1,2,3,4 Ook het effectiviteitsgevoel, of 
de mate waarin verpleegkundigen 
vertrouwen hebben in de eigen 
mogelijkheden om een specifieke taak op 
een goede manier uit te voeren, speelt een 
belangrijke rol. 5

Doel: In kaart brengen van kennis, attitudes 
en effectiviteitsgevoel van verpleegkundigen 
aangaande pijnbestrijding bij kinderen.  
Bekijken wat het effect is van 
opleidingsniveau van de verpleegkundige en 
afdeling waar de verpleegkundige werkzaam 
is(spoed of pediatrie).

Methodologie: Bevraging via een 
gevalideerde schriftelijke  
meerkeuzevragenlijst ‘pijn bij kinderen: 
perceptie van verpleegkundigen’, bestaande 
uit 2 subschalen ‘kennis & attitudes” en 
‘effectiviteitsgevoel’.

Resultaten: 550 verpleegkundigen, 
werkzaam op een spoed- of kinderafdeling, 
participeerden aan de studie. De gemiddelde 
score op ‘kennis & attitudes’ bedroeg 44.57% 
(SD= 10.59). De gemiddelde score op 
‘effectiviteitsgevoel’ was 17.36 / 25 (SD = 
3.13)

Implicaties voor de praktijk: Kennis en attitudes van verpleegkundigen over pijn bij kinderen zijn voor verbetering 

vatbaar. Eerder onderzoek ivm verpleegkundig pijnbeleid bij kinderen is vrij eenzijdig gericht op verpleegkundigen van 

pediatrische afdelingen, terwijl in de praktijk verschillende ziekenhuisafdelingen, en zeker ook verpleegkundigen van 

spoed geconfronteerd worden met pijn bij kinderen. 

Omdat blijkt dat zowel het opleidingsniveau als de ziekenhuisafdeling van de verpleegkundige een effect hebben op de 

pijnbestrijding bij kinderen, is het aangewezen met deze factoren rekening te houden bij de implementatie van een op 

evidentie gebaseerd pijnbeleid voor kinderen. 

Afdeling Kennis en 

attitudes

(% correcte 

antwoorden)

Effectiviteits-

gevoel (score op 

25)

Spoed    

Gemiddelde

N

Std.deviatie

45.62 % 

236

9.45

16.38 (*)

233

3.17

Pediatrie 

Gemiddelde

N

Std. deviatie

43.77 %

314

11.25

18.14 (*)

293

2.87

Diploma Kennis en 

attitudes

(% correcte 

antwoorden)

Effectiviteits-

gevoel (score op 25)

4de graad / A2  

Gemiddelde

N

Std.Deviatie

41.21 %(*1)

45

11.12

17.52

44

3.17

Bachelor / A1 

Gemiddelde

N

Std.deviatie

43.58 %(*1)

295

10.45

17.62

279

3.22

> Bachelor                           

Gemiddelde                      

N

Std. deviatie

46.90 %(*2)

184

9.96

16.72

179

2.92

(*) Significant verschil (p>0.01).

(*1) en (*2) zijn significant verschillend (p<0.01).
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