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NIEUWE MATRASSEN
Vorige week schafte ik mezelf
een nieuwe matras aan: lO jaar
garantae. Niet slecht hé. Maar dat
is nog niks vergeleken met wat
het HIVSET biedt: LEVENSLANGE
GARANTIE!
"Oh ja, sinds wanner?", zal je
misschien denken. Wel, al jaren-
lang. Want het vormingscentrum,
dat staat voor "levenslang leren".
En is dat niet de beste garantae
die je kan krijgen?

Onze jongste telgen, Leefgroepen-
werking en Jeugd- en gehandicap-
tenzorg, hadden dit garantiebewijs
echter nog niet in onwangst mogen
nemen. Deze opleidingen konden
nochtans al een aantal mooie adel-
brieven voorleggen. Hebben zij geen
gediplomeerde begeleiders klasse 2A
de wereld in gestuurd? Behalve in zie-
kenhuizen, thuiszorg, RW's, PW's en
kinderdagverblijven, vind je nu dus
ook (oud-)studenten in voorzienin-
gen voor mensen met een handicap
en in de hele waaier van bijzondere
jeugdzorg.
Tijd dus voor een goede nazorg voor
deze mensen! Vanaf volgend jaar
breidt het programma van het vor-
mingscentrum dus weer wat uit, met
vorming voor werknemers uit de
jeugd- en gehandicaptenzorg.
Houd dus zeker de nieuwe brochure in
de gaten en "Men zegge het voort"!

An Torfs

WETEN WE HOE HET VOELT?
Willen we weten hoe het voelt?
De slogan van ons symposium'Pijnmanagement bij kinderen',
dat toevallig samenviel met'dik-
ketruiendag' in Vlaanderen! De
verwarmang een aantal graden
minder dus...
Om te weten hoe het voelt, aldus
een aantal collega's. Maar ge-
lukkig was de interesse voor het
onderwerp zo massaal dat ons
grootste auditorium afgeladen vol
zat. Een symposium dat de steun
kreeg van Interreg-Europa.

Een volle zaal en Europese steun: een
ideale staft voor KOM, het nieuwe onder-
zoeksdomein Moeder- en Kindzorg van
het departement Gezondheidszorg van de
KHK. KOM wordt ingeleid door een aantal
warme sfeerbeelden en nadien in een rui-
mer kader geplaatst door departements-
hoofd Dirk Godecharle. Zijn betoog is
tevens een warme oproep aan eeniede;
die samenwerking zoekt met betrekking
tot de zorg om moeder en kind.

De aftrap is gegeven! Vanuit een disci-
pline waarvan je dit als verpleegkundige
het minst zou verwachten, pleit kinder-
arts Dr. Walther Tjon A Ten voor de
verpleegkundige als centrale figuur in de
pijnbestrijding bij kinderen. Hij schetst hoe
sinds 1999 het pijnprotocol gestalte kreeg
in het Máxima Medisch Centrum te Veldho-
ven (Nl) en tegen welke hindernissen men
constant aanliep. Reden om dit verder te
exploreren in een verpleegkundig onder-
zoek.

Meer ondezoek m.b.t. pUn bij kinderen
wordt toegelicht door professor dokter
Karel AllegaeÉ. Pijn bij kinderen heeft
niet alleen een humaan-ethisch aspect,
maar heeft ook bewezen negatieve gevol-
gen, zowel op korte als lange termijn.
Daarom verdient meten, behandelen
en preventie van pijn alleszins voldoen-
de aandacht. Een tweede boodschap die
dokter Allegaeft meegeeft betreft de'rij-
pingseffecteni die maken dat toedienen
van medicatie aan kinderen aangepast
moet zijn aan de lichaamssamenstelling,
de niefunctie en het levermetabolis-
me. Zodanig zelfs dat elk kind, zelfs met
een klassiek pijnstiller als paracetamol,
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een individueel aangepaste behandeling
moet krijgen.

Na een korte pauze waarin elke aanwezi-
ge vergast wordt op suikerbonen ter ver-
welkoming van de geboorte van KOM, licht
Dominik Michiels de nieuwe MVG-scores
( Minimaal Verpleegkundige Gegevens) van
2006 toe (=MVG2). Het scoren van pijn
is immers een onderdeel geworden van
MVG2. Reden genoeg dus om kort toe te
lichten wat de visie binnen MVG2 is m.b.t.
het scoren van pijn. Gebruik van een ge-
valideerde pijnschaal speelt daarin in elk
geval een belangrijke rol.

Als verpleegkundig pijnspecialist en staf-
medewerker pediatrie van het UZ Gast-
huisberg brengt Anne Marie Bangels ons
veruolgens haar ervaringen met het om-
gaan met pUn bij kinderen en vooral hoe
moeilijk het is om alle neuzen dezelfde
kant uit te krijgen. Maar het is niet omdat
mensen mopperen dat ze niet bereid zijn
om mee te werken, dat een initiatief mis-
lukt is. Het is pas als een project doodge-
zwegen wordt, dat het tot mislukken ge-
doemd lijkt. Blijven volhouden dus!

Na een boeiende, maar lange voormiddag,
is iedereen toe aan een heerlijke witlof-
soep, gevolgd door allerlei heerlijke kleine
broodjes en een gezond stukje fruit ach-
teraf.

De workshop van Hilde Seys richt zich op
de niet-farmacologische pijnbestrijding.
Veel aandacht gaat daarbij naar de "ik-

functies" die elk van ons, dus ook kinderen
hebben. Bij elke interventie moet rekening
gehouden worden met deze "ik-functies".

Essentieel daarvoor is uiteraard



je  kunnen in leven in het  k ind en bereid
z i jn  je  handelen daarop af  te  s temmen.

Ilse Van Gorp presenteert ons op een
zeer visuele manier het ganse proces van
pijnanamnese tot de verschil lende mo-
geli jkheden om pijn te scoren. Zlj brengt
in beeld hoe d i t  in  Máxima Medisch Cen-
trum in de prakti jk werd gebracht. Daar-
bij wordt aandacht besteed aan het ge-
bruik van verschil lende pijnscores voor
verschil lende leeft i jdscategorieën.

Als afronding komt de onderzoeksgroep
die belast is met de analyse, bijsturing/
implementat ie  en evaluat ie  van het  p i jn-
protocol en het gebruik ervan in Máxima
Medisch Centrum, aan bod. José Groe-
neveld l icht daarbij toe hoe de samen-
werking met het departement gezond-
heidszorg Turnhout van de KHK tot stand
kwam. Zij situeert wat er tot op dat mo-
ment reeds gebeurd was. Maar vooral de
noodzaak om meer kwalitatieve gege-
vens te verzamelen. Aansluitend brengt
Ria Fransen een toelichting over de aan-
pak van deze kwalitatieve benadering.
Daarbij besteedt zij vooral aandacht aan
diverse beïnvloedende factoren en varia-
belen d ie een goed gebruik  van een p i jn-
protocol in de weg kunnen staan. Daar-
op voortbouwend worden suggesties tot
verbetering voorgesteld. De concrete im-
plementatie van de vernieuwingen, wordt
tot slot toegelicht door Marc Daneels.
De implementatie is op dit moment volop
aan de gang en rapportering van het ver-
loop en de resultaten zullen ongetwijfeld
in een latere fase verspreid worden.

Een dag vol zorg om pijn bij kinderen,
feesteli jk afgerond met een kleine gezel-
l ige receptie om de start van het Moeder-
en Kindcentrum te vieren.

MARC DANEELS

Het Vormingscentrum heeft een nieuwe
onthaalbalie in de Herentalsstraat. Aarzel
níet om ons een bezoekje te brengen. Onze
openingsuren vindt u achteraan.


