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SAMENVATTING G 

Veell  patiënten die in ziekenhuizen zijn opgenomen hebben pijnklachten en deze pijn 
wordtt niet altijd goed bestreden. Als belangrijke oorzaak wordt in de literatuur een tekort 
aann kennis van verpleegkundigen en artsen over pijn en pijnbestrijding beschreven. Zo 
blijk tt uit onderzoek dat hulpverleners onvoldoende kennis hebben over het vaststellen van 
pijn,, het gebruik van farmacologische en niet-farmacologische pijnbestrijding en de kans op 
verslaving.. Verder schiet de communicatie tussen arts, verpleegkundige en patiënt nogal 
eenss tekort, met als gevolg dat de patiënt niet de pijnbestrijding krijgt die hij zou moeten 
hebben.. Een belangrijke oorzaak voor deze ontoereikende communicatie is dat pijn vrijwel 
nooitt op een eenduidige wijze wordt geregistreerd, waardoor het moeilijk is om het effect 
vann een pijnbehandeling vast te stellen en zonodig bij te stellen. 

Verpleegkundigenn vervullen in de moderne gezondheidszorg de rol van regisseur van de 
zorgg en daarmee van de pijnbestrijding voor de patiënt. Zij zijn medeverantwoordelijk voor 
dee kwaliteit van de pijnbestrijding. Observatie en registratie van pijnklachten, verstrekking 
vann voorgeschreven pijnstillers en evaluatie van het effect van de pijnbestrijding, behoren 
tott de kerntaken van de verpleegkundigen op het gebied van pijnbestrijding. 

Hett Pijn Registratie Project dat in dit proefschrift wordt beschreven, is opgezet om de 
kwaliteitt van de verpleegkundige zorg voor de patiënt met pijn te verbeteren. De kern van 
hett Pijn Registratie Project is enerzijds het verbeteren van de kennis en vaardigheden van 
verpleegkundigenn op het gebied van pijn en pijnbestrijding en anderzijds de implementatie 
vann een procedure om de pijnklachten op een systematische wijze te registreren. Wil een 
dergelijkk 'verpleegkundig kwaliteitsbewakingssysteem voor pijn' enige kans maken in de 
praktijkk dan dient het: 1) gebruikersvriendelijk te zijn, dat wil zeggen zonder uitgebreide 
instructiess door verpleegkundigen zelf uitgevoerd kunnen worden, 2) ingepast kunnen 
wordenn in het dagelijks werk, dat wil zeggen niet te veel tijd kosten, en 3) resultaten 
genererenn waarmee verpleegkundigen directe feedback krijgen over het effect van de 
pijnbestrijding,, op basis waarvan maatregelen genomen kunnen worden. In het Pijn 
Registratiee Project krijgen verpleegkundigen een (korte) cursus over pijn en pijnbestrijding 
enn meer specifiek over de taak van verpleegkundigen bij pijnbestrijding. In deze cursus lag 
dee nadruk op de attitude en kennis ten aanzien van pijnbeoordeling en op de behandeling 
vann pijn met farmacologische en niet-farmacologische pijnbestrijding. Tijdens de 
bijscholingg kregen verpleegkundigen de instructie twee keer daags pijn te registreren. Nadat 
allee verpleegkundigen de bijscholing hadden gevolgd, begon het dagelijks registreren van 
pijn.. De pijnmeting wordt uitgevoerd tijdens de routinecontrole van pols, bloeddruk en 



168 168 

temperatuurr in de dag- en avonddienst. De verpleegkundige vraagt hierbij aan de patiënt 
eenn cijfer te geven voor de pijnintensiteit, waarbij 0 'geen pijn' is en 10 'de ergst denkbare 
pijn'.. Daarna worden de pijncijfers op de temperatuurlijsten in grafiekvorm uitgezet, zodat 
individuelee stijgingen of dalingen inzichtelijk zijn en de pijnbestrijding hierop kan worden 
afgestemd. . 

Ditt proefschrift bestaat uit twee delen. In het eerste deel staat de hoofdstudie beschreven. 
Doelstellingg was de uitvoerbaarheid en effecten van het Pijn Registratie Project te 
onderzoekenn op verpleegkundigen en patiënten. De hoofdstudie is verricht in twee 
algemenee ziekenhuizen en een academisch ziekenhuis, waarbij speciaal getrainde 
pijnverpleegkundigenn werden ingezet om het proces op de afdelingen te bewaken. Er 
hebbenn 240 verpleegkundigen van negen verpleegafdelingen geparticipeerd. In totaal zijn 
7033 patiënten geïnterviewd: 358 patiënten behoorden tot de controlegroep en 345 tot de 
interventiegroep.. Patiënten werden twee keer geïnterviewd; aan het begin van de opname en 
voorr het ontslag uit het ziekenhuis. 

Inn een vervolgonderzoek, dat beschreven staat in het tweede deel van dit proefschrift, is 
inn vijf andere algemene ziekenhuizen nagegaan of het mogelijk was met een minimum aan 
middelenn het Pijn Registratie Project in te voeren in de dagelijkse verpleegkundige praktijk. 
Verderr werden de lange termijn effecten van het Pijn Registratie Project op de kennis en 
attitudee van verpleegkundigen onderzocht en werd nagegaan of de pijnmeting consequent 
werdd uitgevoerd. In totaal participeerden elf verpleegafdelingen met 277 verpleegkundigen 
enn 115 artsen. 

Hett proefschrift is als volgt ingedeeld. Na een inleiding (hoofdstuk 1) wordt in deel een 
hett hoofdonderzoek beschreven. De effecten van het Pijn Registratie Project op de 
pijnkenniss van verpleegkundigen worden in hoofdstuk 2 gepresenteerd. In hoofdstuk 3 
wordtt uiteengezet of de verpleegkundigen de pijnmeting hebben uitgevoerd en wat de 
meningg is van verpleegkundigen en patiënten over de pijnmeting. In hoofdstuk 4 worden de 
effectenn van het Pijn Registratie Project op het beoordelen van pijn door verpleegkundigen 
onderzocht,, en het effect op de communicatie en rapportage over pijn. In hoofdstuk 5 wordt 
hethet effect van het Pijn Registratie Project beschreven op het verstrekken van pijnstillers 
doorr verpleegkundigen en in hoofdstuk 6 op de pijn van patiënten. In deel twee wordt in 
hoofdstukk 7 de vervolgstudie beschreven, waarin de uitvoerbaarheid en de lange termijn 
effectenn van het Pijn Registratie Project in de klinische praktijk centraal staan. Het 
proefschriftt wordt afgesloten met conclusies en eenn discussie (hoofdstuk 8). 

Inn hoofdstuk 1 wordt de literatuur over pijn en pijnbestrijding vanuit een verpleegkundig 
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perspectieff  beschreven. Doel- en vraagstellingen van het onderzoek worden weergegeven 

enn een overzicht van alle onderzoeksvragen wordt gepresenteerd. 

InIn hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe door het Pijn Registratie Project de kennis van 

verpleegkundigenverpleegkundigen over pijn en pijnbestrijding toeneemt en hun houding ten aanzien van 

pijnpijn en pijnbestrijding verandert. 

Eenn van de belangrijkste oorzaken van inadequate pijnbestrijding bij ziekenhuispatiënten 
iss een tekort aan kennis over pijn en pijnbestrijding bij verpleegkundigen. In hoofdstuk 2 
zijnn de effecten van het Pijn Registratie Project op de kennis en houding van 
verpleegkundigenn ten aanzien van pijn en pijnbestrijding beschreven. 

Dee resultaten laten zien dat verpleegkundigen kennistekorten en vooroordelen hadden 
mett betrekking tot pijn en pijnbestrijding. Vooral ten aanzien van het gebruik van 
pijnstillerss schoot de pijnkennis van verpleegkundigen tekort; veel verpleegkundigen 
meendenn ten onrechte dat het belangrijk is de laagst mogelijke dosis van een medicijn te 
geven,, zodat een grotere dosis bewaard kan worden voor later. Dit zijn geen verrassende 
resultatenn omdat is gebleken dat verpleegkundigen tijdens hun basisopleiding nauwelijks 
onderwijss hebben gehad over pijn. 

Hett Pijn Registratie Project leidde tot een lichte verbetering in pijnkennis: de gemiddelde 
scoree op een Pijn Kennis Vragenlijst steeg van 69% voor de cursus tot 76% na de cursus. 
Dee verbetering werd met name gevonden bij de items over het gebruik van pijnstillers. Ook 
dee houding van verpleegkundigen ten aanzien van pijn en pijnbestrijding veranderde na 
invoeringg van het Pijn Registratie Project. Verpleegkundigen waren meer tevreden over hun 
vaardighedenvaardigheden en kennis om pijn te bestrijden en over de aandacht die zij hadden voor de 
pijnn van patiënten. Wel nam de bereidheid dagelijks pijn te meten af van 88% voor 
invoeringg van het Pijn Registratie Project tot 78% na invoering. Waarschijnlijk komt dit 
doordatt verpleegkundigen na invoering van de pijnmeting ervaring hebben met het 
dagelijkss registreren van pijn en zich daardoor kritischer uitlaten. De daling wordt 
hoofdzakelijkk veroorzaakt door verpleegkundigen die werkzaam zijn op chirurgische 
afdelingen.. Belangrijk is dat ruim driekwart van de verpleegkundigen het dagelijks meten 
vann pijn nog steeds belangrijk vindt nadat zij hiermee ervaring hebben opgedaan. 
Geconcludeerdd kan worden dat het Pijn Registratie Project leidt tot een verbetering in 
pijnkenniss van verpleegkundigen en in hun houding ten aanzien van pijn en pijnbestrijding. 

InIn hoofdstuk 3 wordt de haalbaarheid van de pijnmeting in de verpleegkundige praktijk 

beschreven.beschreven. Het blijkt dat de verpleegkundigen de pijnmeting goed kunnen uitvoeren en dat 

zowelzowel verpleegkundigen als patiënten de pijnmeting een nuttig hulpmiddel vinden. 

Eenn absolute voorwaarde voor kwalitatief goede pijnbestrijding is het systematisch 
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metenn en registreren van pijnklachten. Er wordt in de literatuur een aantal meetinstrumenten 
beschreven,, bijvoorbeeld de numerieke schaal of een uitgebreide pijnanamnese. In de 
praktijkk worden deze echter weinig toegepast. In hoofdstuk 3 wordt het belang van de 
pijnmetingg vanuit het verpleegkundig en patiëntenperspectief gepresenteerd. Nagegaan is in 
hoeverree de verpleegkundigen de pijnmeting daadwerkelijk hebben uitgevoerd, en welke 
waardee verpleegkundigen en patiënten aan de pijnmeting hechtten. 

Dee resultaten laten zien dat verpleegkundigen de pijnmeting goed uit kunnen voeren. De 
verpleegkundigee vraagt bij de pijnmeting aan de patiënt een cijfer te geven voor de 
pijnintensiteit,, waarbij 0 'geen pijn' is en 10 'de ergst denkbare pijn'. Na invoering van de 
pijnmetingg blijkt dat gemiddeld bij 74% van de patiënten de pijn werd gemeten. Zowel 
verpleegkundigenn als patiënten waardeerden de pijnmeting positief. Verpleegkundigen 
vondenn dat de pijnmeting goed uitvoerbaar is in de praktijk en dat het vragen naar het 
pijncijferr niet te veel tijd vraagt. De meerderheid van de verpleegkundigen zei ook in de 
toekomstt te willen doorgaan met de pijnmeting. Hoewel verpleegkundigen de pijnmeting 
waardeerden,, is ook een aantal belemmeringen gerapporteerd: er is een groep patiënten die 
moeitee heeft om pijn in een cijfer uit te drukken en niet alle artsen passen de pijnbestrijding 
aann op basis van de genoteerde pijncijfers. 

Hoewell  patiënten positief waren over de pijnmeting, gaf bijna de helft van de patiënten 
inn eerste instantie aan het moeilijk te vinden om een pijncijfer te geven. Ondanks het feit dat 
eenn deel van de patiënten het geven van een pijncijfer in eerste instantie moeilijk vond, 
warenn zij hiertoe toch in staat. Geen pijncijfer geven omdat het te moeilijk was, kwam 
nauwelijkss voor. 

Err kan dan ook worden geconcludeerd dat de pijnmeting haalbaar is en in de praktijk 
uitvoerbaarr door verpleegkundigen en dat zowel patiënten als verpleegkundigen de 
pijnmetingg nuttig vinden. Er zijn echter wel verschillen gevonden tussen de interne en 
chirurgischee specialismen: verpleegkundigen van chirurgische afdelingen voerden de 
pijnmetingg minder frequent uit dan verpleegkundigen van de interne afdelingen en zij waren 
minderr positief over de pijnmeting. 

InIn hoofdstuk 4 wordt beschreven hoe door het Pijn Registratie Project verpleegkundigen 

beterbeter op de hoogte zijn van de pijnklachten van hun patiënten en de rapportage over pijn en 

pijnbestrijdingpijnbestrijding in het verpleegkundig rapport duidelijk toeneemt. 

Eenn belangrijke voorwaarde voor een optimale pijnbestrijding is dat verpleegkundigen 
opp de hoogte zijn van de pijnklachten van patiënten. Helaas blijken de signalering van 
pijnklachtenn door verpleegkundigen, de communicatie en de rapportage over pijn vaak een 
probleemm bij patiënten met pijnklachten. Doel van de pijnmeting is een betere signalering 
vann pijnklachten door verpleegkundigen. Daarom is beschreven wat het effect van het Pijn 
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Registratiee Project op de communicatie over pijn tussen patiënten en verpleegkundigen en 
tussenn patiënten en artsen is. Verder is het effect van het project getoond op de 
overeenstemmingg tussen enerzijds het pijncijfer van de patiënt en anderzijds het door de 
verpleegkundigee geschatte pijncijfer. Ook is de rapportage over pijn in het verpleegkundig 
dossierr geëvalueerd. 

Dee resultaten van de controlegroep voor invoering van het Pijn Registratie Project laten 
zienn dat de communicatie over pijn te wensen overliet; van de patiënten had 71% met de 
verpleegkundigenn over zijn pijn gesproken en 68% met de artsen. Ook waren 
verpleegkundigenn niet goed op de hoogte van de pijnklachten van de patiënt en 
rapporteerdenn ze weinig over pijn in het verpleegkundig dossier. Slechts 44% van de 
verpleegkundigenn was in staat het pijncijfer van de patiënt goed in te schatten. Verder blijkt 
datt verpleegkundigen beter op de hoogte waren van de pijnklachten bij patiënten met milde 
pijnn dan bij patiënten met matige tot ernstige pijnklachten en spraken zij vaker over pijn 
mett patiënten met ernstige pijnklachten dan met patiënten met milde klachten. 

Doorr het Pijn Registratie Project waren verpleegkundigen beter op de hoogte van de 
pijnklachtenn van patiënten en rapporteerden zij vaker over pijn in het verpleegkundig 
dossier.. Bij de groep patiënten met matige tot ernstige pijn bleek het Pijn Registratie Project 
dee meeste verbetering te geven. In deze groep steeg de overeenstemming tussen patiënten 
enn verpleegkundigen over de pijnintensiteit van 38% in de controlegroep tot 73% in de 
interventiegroep.. Tevens vond de grootste verbetering in pijnrapportage plaats bij de groep 
patiëntenn met matige tot ernstige pijnklachten. Echter, patiënten in de interventiegroep 
gavenn niet vaker aan met verpleegkundigen en artsen te praten over hun pijn dan patiënten 
inn de controlegroep. Kennelijk wordt het vragen naar een pijncijfer niet gezien als 
communicatiee over pijn. Op basis hiervan zou geconcludeerd kunnen worden dat het project 
niett leidt tot een verbetering in communicatie. Een verklaring zou kunnen zijn dat patiënten 
zichh meer bewust werden van hun pijn doordat verpleegkundigen twee keer per dag naar 
hunn pijn vroegen. Dit kan tot gevolg hebben dat patiënten zich kritischer uitlieten over de 
communicatiee met hulpverleners. 

InIn hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe verpleegkundigen na invoering van het Pijn 
RegistratieRegistratie Project aan meer patiënten pijnstillers verstrekken in een hogere dosering, 
waarbijwaarbij de discrepantie tussen artsen en verpleegkundigen niet kleiner wordt 

Verpleegkundigenn spelen een belangrijke rol bij de pijnbestrijding, want zij verstrekken 
dee pijnstillers. Voor een optimale pijnbestrijding is het van belang dat verpleegkundigen de 
pijnstillerss verstrekken volgens het voorschrift van de arts. Het effect van het Pijn 
Registratiee Project op het verstrekken van de voorgeschreven pijnstillers door 
verpleegkundigenn is beschreven in hoofdstuk 5. Diverse uitkomsten zijn geëvalueerd: de 
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doorr artsen voorgeschreven pijnstillers, de door verpleegkundigen verstrekte pijnstillers en 
dee discrepantie tussen de voorgeschreven en de verstrekte pijnstillers. 

Voorr invoering van het Pijn Registratie Project schreven artsen bij 70% van de patiënten 
pijnstillerss voor en verstrekten verpleegkundigen daadwerkelijk aan 74% van de patiënten 
mett voorgeschreven pijnstillers medicatie. Dit betekent dat van elke 100 patiënten met pijn, 
700 patiënten een voorschrift hadden voor pijnstillers en uiteindelijk 50 patiënten pijnstillers 
toegediendd kregen. Dit resultaat werd zowel bij het eerste als het tweede interview 
gevonden. . 

Nadatt het Pijn Registratie Project was ingevoerd, verbeterde het verstrekken van 
pijnstillerss door verpleegkundigen: tijdens het eerste interview kregen meer patiënten 
pijnstillerss verstrekt en de dosering verstrekte niet-opioide pijnstillers was hoger. Tijdens 
hett tweede interview kregen meer patiënten zwakwerkende opioide pijnstillers. Hoewel 
verpleegkundigenn aan meer patiënten pijnstillers verstrekten, hielden verpleegkundigen zich 
nogg steeds niet aan de door artsen voorgeschreven pijnmedicatie. Van belang is dat voor de 
groepp patiënten met matige tot ernstige pijnklachten hierin wel verbetering is opgetreden. In 
dezee groep werd de discrepantie tussen voorgeschreven en verstrekte niet-opioide 
pijnstillerss kleiner. Tevens kregen patiënten uit deze groep vaker pijnstillers verstrekt. Het 
iss evident dat met name voor patiënten met matige tot ernstige pijnklachten het belangrijk is 
datt de pijnbestrijding verbetert. 

UitUit  hoofdstuk 6 blijkt dat patiënten na invoering van het Pijn Registratie Project minder 
pijnklachtenpijnklachten hebben. 

Mett het Pijn Registratie Project wordt een verbetering in het verpleegkundig handelen 
beoogd,, hetgeen uiteindelijk moet leiden tot een vermindering van pijn bij patiënten. 
Daaromm is het effect van het Pijn Registratie Project op de pijn van de patiënten 
geëvalueerd. . 

Off  een patiënt al dan niet adequaat wordt behandeld, lijk t samen te hangen met de 
gebruiktee maat om de pijn te meten. In dit onderzoek werd een uitkomstmaat van de 
Americann Pain Society gebruikt waarin wordt gesteld dat patiënten met matige tot ernstige 
pijnn (pijncijfer hoger dan 4 op een schaal van 0 tot 10) inadequate pijnbestrijding krijgen. 
Eenn andere uitkomstmaat die in dit onderzoek werd gehanteerd, is de pijndrempel van de 
patiënt.. Aan de patiënten werd gevraagd aan te geven bij welk pijncijfer op de schaal van 0 
tott 10 de pijn zodanig ondragelijk was dat zij een verandering in pijnmedicatie zouden 
willen.. Wanneer het criterium van de American Pain Society wordt gebruikt, blijkt bij het 
eerstee interview 46% van de patiënten inadequate pijnbestrijding te hebben gekregen, maar 
alss wordt uitgegaan van de pijndrempel zoals door de patient zelf wordt aangegeven, dan 
blijk tt slechts 27% van de patiënten inadequaat te zijn behandeld. 
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Wanneerr naar de pijncijfers zelf gekeken wordt, de maat waar de verpleegkundigen mee 
werkten,, dan blijkt dat het Pijn Registratie Project leidde tot een vermindering van 
pijnklachtenn bij patiënten: pijnintensiteitscijfers waren lager in de interventiegroep dan in 
dee controlegroep, de pijn daalde tussen het eerste en tweede interview van 5.8 naar 4.8 bij 
patiëntenn in de controlegroep en van 5.2 naar 3.7 bij patiënten in de interventiegroep. 
Verderr blijkt dat na invoering minder patiënten volgens de criteria van de American Pain 
Societyy onvoldoende pijnbestrijding kregen. Het percentage patiënten met onvoldoende 
pijnbestrijdingg daalde van 67% naar 62% bij het eerste interview en van 54% naar 35% bij 
hethet tweede interview. Ook blijkt dat het percentage patiënten dat meer pijn had dan hun 
pijndrempell  na invoering van het Pijn Registratie Project gedaald is met ongeveer 10%. Op 
basiss van deze resultaten, die allen in dezelfde richting wijzen, kan geconcludeerd worden 
datt het Pijn Registratie Project leidt tot een vermindering van pijnklachten bij patiënten. 

Tenn slotte is onderzocht door welke variabelen vermindering van pijnklachten tijdens de 
opnamee kan worden voorspeld. De belangrijkste voorspeller was de pijnintensiteit tijdens 
hethet eerste interview. Andere voorspellers waren: de interventie (Pijn Registratie Project), 
emotioneell  en rolfunctioneren van de patiënt en de mate waarin verpleegkundigen op de 
hoogtee waren van de pijnklachten van de patiënt. 

UitUit  de resultaten in hoofdstuk 7 blijkt dat het Pijn Registratie Project ook met minimale 

ondersteuningondersteuning goed in te voeren is in de verpleegkundige praktijk. 

Eenn veel gehoorde opmerking over verpleegkundig onderzoek in het algemeen is dat de 
onderzoeksresultatenn vaak niet toepasbaar zijn in de dagelijkse verpleegkundige praktijk. 
Omm te onderzoeken of dit ook geldt voor het Pijn Registratie Project is een 
vervolgonderzoekk uitgevoerd in vijf algemene ziekenhuizen onder 277 verpleegkundigen en 
1155 artsen. In hoofdstuk 7 is de implementatie van het Pijn Registratie Project in de 
dagelijksee verpleegkundige praktijk beschreven. Er is nagegaan of verpleegkundigen de 
pijnmetingg in de praktijk (bleven) hanteren en wat de effecten van het Pijn Registratie 
Projectt zijn op de kennis en attitude van verpleegkundigen. Hierbij werd het effect op de 
pijnklachtenn van de patiënt niet onderzocht. 

Uitt het vervolgonderzoek blijkt dat evenals in het hoofdonderzoek zowel 
verpleegkundigenn als artsen positief waren over de pijnmeting en dat zij er mee door wilden 
gaan.. Verpleegkundigen voerden de pijnmeting consequent uit in de eerste vijf maanden 
vann het project, gemiddeld werd de pijnmeting uitgevoerd bij 75% van de patiënten daarna 
zettee een daling naar 59%. Kennelijk is na 5 maanden 'het nieuwtje' van de pijnmeting af 
enn is het belangrijk om verpleegkundigen te stimuleren om de pijnmeting consequent te 
blijvenn uitvoeren. 

Nett als in het hoofdonderzoek blijkt ook in het vervolgonderzoek dat verpleegkundigen 
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matigee kennis hadden over het gebruik van pijnstillers. De pijnkennis van artsen is ook 
onderzochtt in dit vervolgonderzoek, en ook bij artsen blijken er vergelijkbare 
tekortkomingenn in de pijnkennis te zijn. Bij verpleegkundigen leidde het Pijn Registratie 
Projectt tot een verbetering in pijnkennis. De artsen werden in dit project niet bijgeschoold. 
Verderr waren verpleegkundigen meer tevreden over de kwaliteit van de pijnbestrijding na 
invoeringg van het project. Geconcludeerd kan worden dat het Pijn Registratie Project goed 
iss in te voeren in de verpleegkundige praktijk. 

Inn het laatste hoofdstuk (hoofdstuk 8) worden de conclusies die uit de onderzoeken 
voortvloeienn beschreven en wordt ingegaan op de gebruikte onderzoeksmethode, de 
onderzochtee groep verpleegkundigen en patiënten, en de inhoud van de interventie (Pijn 
Registratiee Project). Tot slot worden implicaties voor de klinische praktijk en verder 
onderzoekk aangegeven. 

Dee studies beschreven in dit proefschrift hebben de uitvoerbaarheid en de positieve 
effectenn van het Pijn Registratie Project in alle fases van het verpleegkundig proces 
aangetoond.. Uit de resultaten blijkt dat door het Pijn Registratie Project de kennis bij 
verpleegkundigenn over pijnbestrijding toeneemt, de pijnmeting consequent wordt 
uitgevoerdd en verpleegkundigen positief zijn over het dagelijks meten van pijn. 
Verpleegkundigenn blijken door het Pijn Registratie Project beter op de hoogte van de 
pijnklachtenn van patiënten, rapporteren meer over pijn in het verpleegkundig dossier en 
verstrekkenn aan meer patiënten pijnstillers in een hogere dosering. Deze veranderingen in 
hethet verpleegkundig gedrag leiden tot een vermindering in pijnklachten van patiënten en tot 
eenn verlaging van het percentage patiënten met ernstige pijnklachten. 

Alss onderzoeksmethode is in de hoofdstudie gekozen voor een quasi-experiment met een 
non-equivalentee controlegroep. Het bleek praktisch onmogelijk om patiënten te 
randomiserenn tussen een controlegroep en een interventiegroep, dezelfde verpleegkundigen 
zoudenn immers tegelijkertijd zowel zorg moeten verlenen aan de controle- als aan de 
interventiepatiënten.. Achteraf is vastgesteld dat er verschillen waren tussen de controle- en 
interventiegroep.. Dit verschil is vooral gevonden bij de kankerpatiënten: in de 
interventiegroepp hadden patiënten minder vaak een progressieve tumor met metastasen. 
Voorr deze verschillen is gecorrigeerd in de analyses. 

Inn de vervolgstudie is geen gebruik gemaakt van een controlegroep. De resultaten in de 
vij ff  verschillende ziekenhuizen waren echter dermate consistent dat het aannemelijk is dat 
dee verbetering in pijnkennis veroorzaakt wordt door het Pijn Registratie Project. De 
effectenn in het vervolgonderzoek lijken bovendien in hoge mate op die in het 
hoofdonderzoek,, waardoor het onwaarschijnlijk is dat het effect van de bijscholing toe te 
schrijvenn is aan een 'history effect'. 
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Omm het effect van het Pijn Registratie Project te onderzoeken bij een gemiddelde 
patiëntenpopulatiee in het ziekenhuis, zijn patiënten met verschillende pijnproblemen 
geïncludeerdd (acuut versus chronisch en maligne versus niet-maligne). Voor de start van het 
projectt was er bezorgdheid of het voor chronische niet-maligne pijnpatiènten wel goed zou 
zijnn om dagelijks te vragen naar hun pijnklachten. Dit kan immers leiden tot een 
overaccentueringg van hun pijn, wat kan leiden tot een verergering van pijnklachten. Uit de 
resultatenn bleek echter dat er geen sprake was van een toename in pijnklachten bij de groep 
patiëntenn met chronische niet-maligne pijnklachten. Ook voor deze groep heeft het Pijn 
Registratiee Project voordelen. 

Hett Pijn Registratie Project bestaat uit het scholen van verpleegkundigen en het invoeren 
vann een dagelijkse pijnmeting. Op basis van de ervaringen is het raadzaam een aantal 
onderdelenn van het project aan te passen. Ten eerste is het belangrijk om artsen actiever te 
betrekkenn bij het project; verpleegkundigen raakten vaak gedemotiveerd omdat een aantal 
artsenn niet omkeken naar de pijnmeting. Ten tweede heeft het de voorkeur 
verpleegkundigenn een uitgebreider onderwijsprogramma aan te bieden, met een groter 
accentt op typische verpleegkundige pijnbestrijdingsactiviteiten. Ten derde moet aanpassing 
vann het pijnregistratieprotocol aan de specifieke kenmerken van het specialisme worden 
overwogen.. Verpleegkundigen van chirurgische afdelingen gaan anders om met 
pijnklachtenn dan verpleegkundigen van interne afdelingen. Zij stellen dat zij toch wel weten 
hoee het verloop van post-operatieve pijn is; waarschijnlijk doordat bij postoperatieve 
pijnklachtenn het verloop in de tijd in hoge mate voorspelbaar en beïnvloedbaar is. Of dit 
juistt is, is de vraag, want op chirurgische afdelingen waren verpleegkundigen niet beter op 
dee hoogte van de pijnklachten van hun patiënten dan hun interne collega's. 

Samenvattendd kan worden geconcludeerd dat pijnregistratie in ziekenhuizen relatief 
makkelijkk ingevoerd kan worden en leidt tot een vermindering van pijnklachten. Er is dan 
ookk alle reden om pijnregistratie in te voeren in de gezondheidszorg. Wel zou in de 
toekomstt aandacht moeten worden besteed aan de continuïteit van de pijnregistratie. 
Hoewell  een zeven maanden na de start van het vervolgonderzoek de pijnregistratie nog 
steedss bij 59% van de patiënten werd gehanteerd, was er toch al sprake van enig verloop. 
Bewakingg van de pijnregistratie is derhalve een 'must'. Verder blijkt dat verpleegkundigen 
maarr weinig gebruik maken van typisch verpleegkundige pijninterventies, zoals massage en 
'hot**  en/of 'cold packs'. Dit soort interventies zou in de toekomst een meer prominente 
plaatss moeten krijgen. Ten slotte blijkt uit dit onderzoek dat ook aan de kennis van artsen 
opp het gebied van pijn en pijnbestrijding het een en ander schort. Verder zouden artsen meer 
dann in deze onderzoeken gedaan is, betrokken moeten worden bij de consequenties van 
pijnregistratie. . 

Voorr ziekenhuizen die de pijnregistratie zelf willen invoeren is een uitvoerige 
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handleidingg geschreven voor de implementatie van het Pijn Registratie Project. Tevens is er 
cursusmateriaall  voorhanden en is een video vervaardigd om een en ander aanschouwelijk te 
maken'.. In deze video komen patiënten en verpleegkundigen aan het woord, die vertellen 
welkee voor- en nadelen er zijn verbonden aan de pijnregistratie. Met dit materiaal kunnen 
dee instellingen zelf het Pijn Registratie Project invoeren. Inmiddels zijn meerdere 
ziekenhuizenn bezig met de invoering van de pijnregistratie. 

**  De handleiding en het cursusmateriaal inclusief de video zijn te verkrijgen bij het Integraal Kankercentrum 
Amsterdam,, Plesmanlaan 125, 1066 CX Amsterdam (020 - 346 25 25) of bij het Pijnkenniscentrum Acade-
mischh Ziekenhuis Rotterdam, Dr. Molenwaterplein 40, 3015 GD Rotterdam, (010 - 463 48 59) 


