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Pijn bij kinderen in de praktijk

Pijn bij kinderen wint de laatste tijd steeds meer aan belangstelling in de
gezondheidszorg. Het proces pijn bij kinderen vraagt om een
multidisciplinaire aanpak waar de (kinder)verpleegkundige een spilfunctie
vervult. Onderstaand artikel beschrijft een stuk geschiedenis en licht de rol
van de verpleegkundige toe.

IIse van Gorp, Ria Fransen, José Groeneveld, Dr. Walther Tjon A Ten

Het recht op de best mogelijke zorg is een fundamenteel
recht, en zeker voor kinderen. Zo lezen we in het 'Handvest
van de rechten van het gehospitaliseerde kind' (Unesco). Dit
recht krijgt in Máxima Medisch Centrum (Veldhoven) con-
creet vorm in een kwaliteitszorgproject met als doel de imple-
mentatie van het pijnprotocol bij kinderen.

Korte terugblik
Allereerst een korte terugblik. In 1993 verscheen de consensus
'Acute pijn bij kinderen' van het Kwaliteitsinstituut voor de
Gezondheidszorg CBO. In 1994 vervulde de verpleegkundige
al een centrale rol bij de uitvoering van de pijnbestrijding vol-
gens deze CBO-consensus. Het protocol 'Pijn bij kinderen'
van de WKV (Vereniging Van KinderVerpleegkundigen) ver-
scheen in 1997. Beide CBO-richtlijnen vormden de basis bij
het ontwikkelen van het protocol Pijn bij Kinderen (PBK) dat
van toepassing is op kinderen met pijn, in het ziekenhuis, in
de leeftijdscategorie van 0 tot 16 jaar. In maart 1999, na
inventarisatie van de knelpunten bij de pijnbestrijding bij
kinderen, ging het project Pijn bij Kinderen in Máxima
Medisch Centrum van start.

Vervolgens werd een protocol opgesteld waarin de taken en
verantwoordelijkheden van alle betrokken disciplines werden
vastgelegd. Een werkgroep, bestaande uit kinderverpJeegkun-
digen, anesthesisten en kinderartsen, formuleerde de kwali-
teitseisen waaraan pijnbestrijding bij kinderen moet voldoen.
De volgende hulpmiddelen werden ontwikkeld: een zakboek-
je met pijnmedicatieschema's, een pijnanamnese, een pijn-
meetkaart op zakformaat met de 'gezichtjesschaal', de visueel
analoge schaal (VAS),de pijnobservatieschaal voor jonge kin-
deren (POKIS) en de sedatiescore, een voorgedrukte pijn-
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medicatieopdracht in stickervorm met de verschillende pijn-
medicatieschema's en een pijnevaluatieformulier. Daarnaast
werd er een informatiefolder Pijn bij kinderen opgesteld.

Bijscholing
De menselijke pijnervaring heeft een multidimensioneel
karakter en vraagt dan ook om een multidisciplinaire aanpak.
Hoewel pijninterventie wezenlijk een verpleegkundige com-
petentie is, en hij/zij een spilfunctie vervult, voorziet het pro-

'Hoewel het onderzoek nog een lange weg te gaan heeft,

durven we te stellen dat de invoering van het pijnprotocol en

het gebruik van de pijnmeetinstrumenten er zeker toe bijge-

dragen hebben dat kinderen in het Máxima Medisch Centrum

minder pijn lijden. Hierover bestaat een algemene consensus

bij de ondervraagden.

Het werken met een pijnprotocol op de kinderafdeling heeft

een duidelijke meerwaarde voor het zorgaanbod. Kinderen

moeten niet meer pijn lijden dan nodig. Zij hebben recht op

adequate pijnstilling. Het zou mooi zijn indien dit gegeven

- in samenwerking met andere partners - ingang kon

vinden in een ruimer en breder veld van de gezondheidszorg.

Geïnteresseerd? Neem dan contact met mij op. Ik sta u graag

te woord!'

(Ria Fransen, lector kwalitatief onderzoek, contactpersoon

voor het onderzoeksdomein 'Moeder- en kindzorg' van de

Katholieke Hogeschool Kempen en projectverantwoordelijke)



tocol in taken en verantwoordelijkheden voor het hele team
van zorgverleners. Alleen door een integrale en interdiscipli-
naire benadering kan pijn bij kinderen die in het ziekenhuis
zijn opgenomen, efficiënt worden voorkomen en bestreden.
Alle betrokken medewerkers hebben bijscholing gekregen.
Deze scholingssessies waren van essentieel belang want pijn-
bestrijding op basis van persoonlijke ervaring is niet meer op
zijn plaats. Tijdens de scholing namen de verpleegkundigen
en de medewerkers uit andere disciplines kennis van de
bestaande theorieën over pijn, pijnmaatregelen en de toepas-
sing van het protocol.

Balans opmaken
Een jaar na introductie van het protocol werd het gebruik van
het pijnprotocol bij kinderen geëvalueerd met als doel knel-
punten te signaleren en verbeteringen te initiëren. Uit de
effectmeting bleek dat het toekennen van de spilfunctie in het
proces 'Pijn bij kinderen' aan de kinderverpleegkundige een
goede beslissing was geweest. De kinderverpleegkundige
controleerde of iedere hulpverlener de taak vervulde zoals
omschreven in het protocol en maakte dit bespreekbaar als
dit niet gebeurde. Verpleegkundigen wilden deze rol ook
graag vervullen. Een aantal praktische zaken, zoals de afwe-
zigheid in variatie van de pijnmeting, een nauwgezette regis-
tratie van de pijnscores, de keuze van een leeftijdsadequaat
meetinstrument en het tijdstip waarop andere disciplines
moesten worden ingeschakeld, bleken minder goed te werken
dan verwacht. Diverse acties werden hierop ondernomen om
het protocol correct en nauwgezet uit te voeren. Om het
effect van deze corrigerende acties te toetsen, werd besloten
een verpleegkundig onderzoek op de werkvloer te laten
plaatsvinden.

Grensoverschrijdende
samenwerking
Het verpleegkundig onderzoek naar de corrigerende acties
inzake het pijnprotocol startte op 1 april 2006. Het is een
samenwerkingsverband tussen het Vrouw-Moeder-Kind
Centrum van MMC én het onderzoekscentrum 'moeder en
kindzorg' van de Katholieke Hogeschool Kempen. Het project
wil via deze weg grensoverschrijdende zorgverlening en
samenwerking in de gezondheidszorg realiseren.

Het project kreeg financiële ondersteuning van Interreg, een
Europees subsidiekanaal voor kleinschalige grensoverschrij-
dende contacten en samenwerkingsverbanden. Beide partners
krijgen de kans om een platform te ontwikkelen van waaruit
'taols' zullen worden gevonden om grensoverschrijdende
kwaliteitsprojecten betreffende pijn- en comfortzorg bij kin-
deren in het werkveld te implementeren. De kracht van het
project ligt in de synergie tussen kennis en kwaliteitszorg in
de sector van de kinderverpleegkunde en -geneeskunde.
Hoe verloopt het project?

Resultaatgerichte werkwijze
Het onderzoek beslaat een periode van twee jaar waarin diver-
se onderzoeksmethodieken worden ingezet. Via kwantitatieve
onderzoeksmethodieken brengt men kennis en gedrag van
verpleegkundigen op het gebied van pijninterpretatie, het
gebruik van pijnmeetinstrumenten en het door hen aangepas-
te pijnbeleid in kaart.
Op deze manier moet een aantal duidelijke knelpunten in
beeld worden gebracht. De daaruit volgende inzichten
vormen de basis van de aanbevelingen voor het kwalitatieve
onderzoek.
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'Pijnbestrijding op basis van persoonlijke
ervaring is niet meer van deze tijd'
Het kwantitatief onderzoek behelsde o.a. het laten beoorde-
len van 21 videobeelden. De respondenten moesten een
meetinstrument kiezen en een pijnscore toekennen. De
respondenten kenden alleen de leeftijd van het kind en wis-
ten dat het pijn had. In totaal bleek 61,8% van de responden-
ten te kiezen voor het juiste meetinstrument terwijl 54,2%
van de respondenten een score noteerde die overeen kwam
met de score die de pijnverpleegkundige als referentie noteer-
de. De totale groep respondenten was samengesteld uit kin-
derverpleegkundigen met verschillende ervaringsjaren, leerlin-
gen (LL KA), een kinderverzorgende en een pedagogische
medewerker. De verschillende groepen lieten een variatie in
uitkomst zien. Wel werd in de meeste gevallen voor het juiste
instrument en de juiste score gekozen.

Zoals eerder genoemd volgt na het kwantitatieve een kwalita-
tief onderzoek waarbij wordt gekeken naar beïnvloedende

factoren in het hanteren en toepassen van pijnmeetinstru-
menten door de verpleegkundige op de afdeling.
Hierbij wordt getracht:
- de onderlinge verschillen in de pijnmeting bij het zieke

kind te verminderen
- de beïnvloedende omstandigheden betreffende het gebruik

van de bestaande pijnschalen te beheersen
- de kwaliteit van de pijnbestrijding door verpleegkundigen

aan gehospitaliseerde kinderen te verbeteren.

Vervolgens wordt de implementatiestrategie op basis van de
verkregen inzichten bijgestuurd. Het protocol wordt uiteinde-
lijk 'op maat' van de afdeling geïmplementeerd. Dit is onge-
twijfeld de meest complexe uitdaging voor de onderzoekers.
De verwezenlijking hiervan vraagt immers om veranderingen
op het niveau van de zorgorganisatie, het interdisciplinaire
team, de afdeling en de professionals zelf.

•
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Het kwalitatief onderzoek bevindt zich in de fase van de data-
verzameling. Via participerende observaties, documentanalyse
en focusgroepen proberen de onderzoekers de vinger aan de
pols te krijgen. Hierbij focust men op de subjectieve factoren
die van invloed zijn op het meten van pijn bij kinderen en op
de keuze van het interdisciplinaire team om de volgens het
protocol voorgeschreven richtlijnen al dan niet toe te passen.
Een aantal onderliggende mechanismen van de manier waar-
op verpleegkundigen het bestaande protocol hanteren, kun-
nen momenteel reeds in kaart gebracht worden.

Rol van de verpleegkundige
Pijn is een individueel bepaald fenomeen en het protocol is
een goed hulpmiddel voor de verpleegkundige om de pijn te
'meten' en te 'behandelen'. Het geeft meer zelfbeslissingsrecht
en vrijheid aan de verpleegkundige. Er is een duidelijk cau-
saal verband tussen de mate van jobtevredenheid en de moti-
vatie tot het registreren van pijnmetingen. Adequaat toepas-
sen van het protocol verhoogt de jobsatisfactie. Echter werk-
druk en communicatiestoornissen met de diverse disciplines
worden als belangrijke stoorzenders genoemd. Verbetering
van de communicatie en de organisatiestructuur kan een
belangrijk hulpmiddel zijn bij het efficiënter uitvoeren van
het protocol.
Niet alleen het zelfbeeld, de jaren werkervaring, het referen-
tiekader, maar vooral de attitude (die deels wordt bepaald

door de voorgaande factoren) van de verpleegkundige lijken
een rol te spelen bij de interpretatie van de ervaren intensiteit
van de pijn en de daarop afgestemde interventie. Er is immers
een belangrijke mate van zelfdiscipline nodig niet alleen om
de pijnscores af te nemen om de pijnscores te noteren zodat
het verloop in de tijd geëvalueerd kan worden. Bevestiging of
bekrachtiging door collegae is van invloed bij het starten of
continueren van pijnverlichtende maatregelen. De aanwezig-
heid van een pijnreferentieverpleegkundige wordt algemeen
ervaren als een stimulerende en motiverende factor. Zij kan
een essentiële kerntaak vervullen als coach binnen een multi-
disciplinair team. Het stimuleren van de betrokkenheid van
de artsen enerzijds en het ontsluiten van de non-farmacologi-
sche pijninterventiemaatregelen anderzijds staan hoog op het
lijstje van de ondervraagde respondenten.
Meer dan verwacht worden de ouders betrokken bij de pijn-
beoordeling van hun kind. Voor de ouders wordt het werken
met het pijnprotocol als geruststellend ervaren. De tevreden-
heid van de ouders wordt beïnvloed door de manier waarop
de verpleegkundige snel en alert reageert op de 'distress sig-
nals' van hun kind en de manier van communicatie hierover.

Constant in beweging
Een eerste tussentijdse rapportering vond plaats op 23 juni
2006 tijdens de tiende landelijke studiedag van de Stichting
Kind en Pijn. Onder het motto 'maximale inzet, minimale
pijn, comfort voor allen' werden de resultaten van het onder-
zoek gepresenteerd. Op 16 februari 2007 zal er in een sympo-
sium over pijn de rol van de verpleegkundige binnen het mul-
tidisciplinaire team op het vlak van pijnbeheersing bij kinde-
ren plaatsvinden. Voor inschrijvingen en het voorlopige pro-
gramma kan men op de volgende mailadressen aanvragen
voor Nederland: I.Vangorp@mmc.nl en voor België:
ilse.van.gorp@khk.be. Dit symposium gaat door op de locatie
van de hogeschool in Turnhout. In het najaar zullen diverse
lezingen en trainingen gegeven worden aan kinderverpleeg-
kundigen en verloskundigen zowel vanuit het MMC als van-
uit de hogeschool. Als vanzelfsprekend zullen de onder-
zoeksinzichten geïmplementeerd worden in de opleidingen
verpleeg- en vroedkunde van het departement Gezondheids-
zorg Turnhout.

5

•


