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Pijnmeting en pijnbehandeling richtlijn  
 

 

 

 

1. Toepassing 

Algemeen pijn protocol voor het Prinses Máxima Centrum gericht op 
pijnmeting en pijnbehandeling. 
Voor alle zorg-medewerkers van het Prinses Máxima Centrum. 
  
  

 

2. Doel 

Dit protocol heeft als doel inzicht te geven volgens de huidige maatstaven 
welke de beste zorg is voor kinderen met pijn. Pijnherkenning is van belang 
om tot een adequate pijnbehandeling te komen. Pijnmeting is een 
hulpmiddel om pijn vroegtijdig te herkennen. Het is van belang dat bij ieder 
moment dat er pijn wordt waargenomen ook een pijnmeting wordt gedaan. 
In dit protocol komen de volgende onderwerpen aan de orde: 

o Herkenning en meten van pijn 
o Instrumenten voor het meten van pijn bij pasgeborenen, bij 

kinderen in het algemeen en bij kinderen met een 
verstandelijke beperking 

o Vergelijking van de pijnscores bij meting door de 
ouders/verzorgers en door de kinderen zelf 

o Behandeling van acute pijn bij kinderen 
o Behandeling van chronische pijn bij kinderen 
o Behandeling van complexe pijn bij kinderen 
o Gevolgen van de pijnbehandeling voor de kwaliteit van leven 

van het kind 
o Voorwaarden voor de invoering van een optimaal pijnbeleid 

bij kinderen 

3. Visie 

Ziekte en medische behandelingen zijn ingrijpend voor kinderen/jongeren. 
Uit ervaring weten we dat elk kind te maken krijgt met pijn en stress door 
de ziekte zelf, maar ook door de behandeling en de daarbij noodzakelijke 
onderzoeken. Pijn heeft een negatieve invloed op kwaliteit van leven. 
Aangezien de doelstelling van het Prinses Máxima Centrum is om de 
kwaliteit van leven tijdens en na behandeling zo optimaal mogelijk te 
krijgen, wordt expliciet aandacht gegeven aan het voorkomen en bestrijden 
van pijn en stress. 
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Doelgroep 
Medewerkers met een directe zorg- of behandelrelatie met patiënten. 
 
Procesbewaking: 
Minimaal 1 keer per jaar worden (nieuwe) medewerkers geschoold over de 
procedure rondom pijnmeting en pijnbehandeling. 
  

 
 

4. Definities 

  
EPD = elektronisch patiëntendossier 
VAS =  Visueel Analoge Schaal. Dit is een pijnmeetinstrument voor 
kinderen vanaf 7 jaar. 
NRS = Numeric Rating Scale.  Dit is een pijnmeetinstrument te gebruiken 
vanaf 7 jaar. 
FLACC = Faces, legs, activity, cry and consolability. Dit is een 
pijnmeetinstrument voor kinderen van 0-7 jaar. 
Comfort = Comfort gedragschaal.  Dit is een pijnmeetinstrument voor 
kinderen van 0-4 jaar. 
Gezichtjesschaal = Dit is een pijnmeetinstrument voor kinderen van 4-7 
jaar. 
PEWS = Pediatric Early Warning Score 
SBARR = Situation, Background, Assessment, Recommendations, 
Review/Response 

 

5. Procedure 

  
 
Werkwijze pijnmeting 
 
Het doel van pijnmeting: 
 

• Door een adequate pijnmeting kan een adequate pijnbehandeling 
ingezet worden, waardoor een patiënt beter kan doorademen, 
bewegen en is er sprake van een betere wondgenezing; zo kan de 
patiënt sneller herstellen. 

• Aan de hand van pijnscores wordt een beter inzicht in pijnbeleving 
van de patiënt verkregen. 

• Aan de hand van juist geregistreerde pijnscores is de pijnbeleving 
over te dragen naar de volgende verpleegkundige en/of andere 
disciplines bijvoorbeeld arts, fysiotherapeut. 

• Optimale samenwerking tussen betrokken disciplines met betrekking 
tot het pijnbeleid van de individuele patiënt. 
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• Optimale opbouw / afbouw van pijnmedicatie  
• Optimaal gebruik en bijstelling van pijnprotocollen 
• Voorkomen dat acute / postoperatieve pijn overgaat in chronische 

pijn. 
• Voorkomen van psychische problemen als moeheid, slapeloosheid, 

slechte eetlust, apathie, depressie en aangeleerde hulpeloosheid. 
 
 
Kliniek/dagbehandeling 
Bij alle patiënten wordt een pijnscore gemeten bij opname. 
Daarna wordt minimaal 1x per dienst de pijn gemeten en op de 
dagbehandeling minimaal 1x na een ingreep, bij pijn vaker. 
Wanneer patiënten slapen wordt een FLACC afgenomen.  
  
Her evaluatie van de pijn o.a. door middel van pijnmeting vindt plaats: 

• Wanneer een pijnscore hoger dan 4 is gemeten.  

• 10 minuten na intraveneuze pijnmedicatie 

• Maximaal 1 uur na een interventie 
  
Registreer de pijnscores in het elektronisch patiëntendossier (EPD). 
Vermeld de pijnscores tijdens de visite. 
 
Het te gebruiken pijnbeoordelingsinstrument is afhankelijk van het 
ontwikkelingsniveau, de uitingsbeperking en de conditie van het kind. (zie  
tabel in dit protocol) 
  
Kliniek 
Het heeft de voorkeur om bij een dosering van 20 mcg/kg/uur aan morfine 
met het pijnteam ( telefoon nummer 29198 of dd pijnarts)  te overleggen 
om te starten met co medicatie om het bijwerkingen profiel zo laag mogelijk 
te laten zijn. 
Pijnmedicatie kan worden afgebouwd zodra de patiënt 24 uur een pijnscore 
< 2 heeft. 
Bij alle patiënten die opiaten toegediend krijgen, wordt vóór iedere 
toediening of minimaal 1x per dienst de sedatiescore afgenomen bij 
observatielijsten in het EPD. Kinderen die continue infusie krijgen van 
intraveneuze pijnmedicatie krijgen moeten aan de monitor bewaking zijn 
aangesloten. 
 
Polikliniek 
Bij alle kinderen die gewogen en gemeten worden, wordt ook een 
pijnmeting uitgevoerd, waarbij ook een hoogste en een laagste score 
bevraagd worden over de afgelopen periode bv over de afgelopen week . 
Een pijnscore van < 4 op een schaal van 0 - 10 geeft geen aanleiding tot 
verdere interventies.  
Alle pijnscores worden geregistreerd bij metingen in het EPD. 
Bij een score van 4 of hoger wordt de poliklinisch hoofdbehandelaar 
mondeling ingelicht. 
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Werkwijze pijnbehandeling 
 
Kliniek en dagbehandeling 
Een pijnscore van ≥ 4 geeft aanleiding tot een interventie in overleg met 
verpleegkundige, arts en patiënt. 
Deze interventie kan bestaan uit een farmacologische en/of een niet-
farmacologische interventie, zoals andere houding, warmte / koude, 
afleiding, ontspanning of het toedienen van sucrose bij infuus prikken of 
bloed afnemen. 
Schakel zo nodig een pedagogisch medewerker in. 
 
Kinderen die continue infusie van  intraveneuze pijnmedicatie krijgen 
moeten aan de monitor bewaking zijn aangesloten. 
 
  
Interventies en her evaluatie in opdracht van de arts staan beschreven in 
PEWS en SBARR zakkaart (07192) 
 
Polikliniek 
Bij een pijnscore van 4 of hoger wordt aan het kind of de ouder(s) gevraagd 
waar de pijn zit en wat de aard van de pijn is (nociceptie of neuropatisch 
van aard) Er wordt dan altijd met de behandelend arts overlegd of er een 
pijninterventie nodig is. De doktersassisente/verpleegkundige (mits 
bekwaam) initieert zelf non-farmacologische interventies. 
  
  
Voor Medicamenteus stappenschema zie: Werkboek Supportive Care H9 - 
Pijnbestrijding (04275) 
 
 
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Pijnmeetinstrumenten in de Kliniek, polikliniek en dagbehandeling 

http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=63229dd5-3021-4c6e-8110-cda79757eb95
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=1cb92995-8e55-46c1-91cf-4ac33e1cca06
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=1cb92995-8e55-46c1-91cf-4ac33e1cca06
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1. Meten van pijn (VMS tabel hieronder)

 
2. Tijdens het ‘meetmoment’ van de verpleegkundige wordt de 

pijnscore genoteerd in het EPD (minimaal 1x per dienst). Bij 

waargenomen pijnbeleving op dat moment een extra pijnmeting 

doen en maximaal na 1 uur na een interventie opnieuw pijnmeting. 

De metingen dienen in het EPD te worden geregistreerd. 

 
 
Hieronder een opsomming van pijnmeetinstrumenten 
 
•FLACC (Faces, Legs, Activity, Cry and Consolability) 
patiënt in de leeftijd van 0-7 jaar 
indien de patiënt niet in aanmerking komt voor de gezichtjesschaal of VAS 
combineer met VAS door verpleegkundige 
FLACC pijnmeetinstrument (UMC Utrecht Connect) 
  
• Comfort gedragschaal 
patiënt in de leeftijd van 0-4 jaar 
Comfort gedragschaal - pijnmeetinstrument (UMC Utrecht Connect) 
  
  

http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=6343dcbc-d972-4df2-90b7-f9a6607ce291
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=04e55aeb-33ec-4596-80a8-aa320d072fed
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•Gezichtjesschaal 
patiënt in de leeftijd van 4-7 jaar 
indien de patiënt niet in aanmerking komt voor de VAS 
 

 
  
Pijnmeetlat Prinses Máxima Centrum (08601) 
  
•VAS (Visueel Analoge Schaal) 
patiënt in de leeftijd van 7 jaar en ouder 
 

 
  
Pijnmeetlat Prinses Máxima Centrum (08601) 
  
•VAS - nurse 
patiënt in de leeftijd van 4-18 jaar 
Voor patiënten die zelf niet de VAS kunnen afnemen of patiënten die 
gesedeerd zijn, kunnen de ouders gevraagd worden of kan de 
verpleegkundige zelf een inschatting maken van de pijn 
  
Bij jonge kinderen (0 - 7 jaar) kan de VAS door de verpleegkundige een 
aanvulling zijn voor het bepalen van de interventiemomenten met 
betrekking tot het pijnbeleid. 
  
Kijk voor een uitgebreide beschrijving van het gebruik van de 
pijnmeetinstrumenten in het protocol: 
Pijnbeleid bij acute en chronische pijn - Kinderen van het UMC Utrecht 
  
  
Pijnpaspoort 
Volgt tzt 
  

 

6. Verantwoordelijkheden 

Pijlers pijnbeleid: 
 
1. Pijn is nimmer acceptabel; pijn dient te allen tijde optimaal te worden 
bestreden. 
2. Het omgaan met pijn / distress wordt vastgelegd; in de verpleegkundige 
anamnese en/of in het pijnpaspoort en in het EPD  

http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=286573f3-c9b5-437a-ad6c-e7ac76b7c051
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=17e04ed0-0462-4cda-bc55-c98cea35e73e
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=0bfa7f10-5962-4c7b-af6a-2e3496b20420
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3. Een goed pijnbeleid begint met pijnpreventie. 
4. Er wordt gebruik gemaakt van pijnmeting; bij acute pijn of indien 
pijnbehandeling is gestart. 
5. Pijnbeoordeling en pijninterventie behoren tot de competentie van de 
verpleegkundige, maar ook van andere zorgdisciplines. 
  
  
Bevoegdheid 

•  De verpleegkundige of andere zorg professional  voert de 
pijnmeting uit 

• De geschoolde kinder oncologieverpleegkundige is functioneel 
zelfstandig bevoegd voor het instellen van de PCA-pomp . 
PCA pomp - toepassing op de verpleegafdelingen - Kinderen 
(UMCU document op Connect) 

• De dienstdoende anesthesioloog is verantwoordelijk voor het post 
operatieve pijnbeleid tot 24 uur na de operatie 

• De regievoerder/kinderoncoloog is vanaf 24 uur na een operatie 
verantwoordelijk voor het pijnbeleid voor kinderen en schrijft 
medicatieopdrachten voor die betrekking hebben op pijnmedicatie 

•  De anesthesioloog in het Acute pijnteam(dit wordt op dit moment 
uitgevoerd door de recovery verpleegkundigen van het WKZ) blijft 
postoperatief verantwoordelijk voor de pijnbestrijding via de 
epiduraalkatheter en de PCA pomp post operatief totdat deze 
worden gestopt en verwijderd. 

• Indien er sprake is van complexe pijn kan het pijnteam van het 
Prinses Maxima Centrum in consult gevraagd worden. Het pijnteam 
van het Prinses Maxima centrum kan bij iedere soort pijn waar meer 
expertise voor is gewenst om advies gevraagd worden. Bij kinderen 
waarbij een intra veneuze morfine pomp is opgestart en bij een 
dosering meer dan 20 mcg/kg/uur is het gewenst het Pijnteam van 
het Prinses Maxima in consult te vragen.(telefoonnummer 29198) 

• De poliklinisch hoofdbehandelaar is verantwoordelijk voor het 
pijnbeleid voor poliklinische patiënten, er kan altijd overlegd worden 
met het Prinses Maxima Pijnteam bij complexe pijnproblemen. 

  
 

7. Bronvermelding 

  
Pijnkaart van het Wilhelmina  Kinderziekenhuis Universitair Medisch 
Centrum Utrecht (Editie 2014) 
Pijnkaartje (UMC Utrecht Connect (2016)) - 
kinderanesthesie@umcutrecht.nl 
  
American Society of Pain www.ampainsoc.org 
  
International Association for the Study of Pain. Special interest group on 
pain in childhood. www.childpain.org 

http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=5007d207-6add-46a9-85e1-50970c80e8f1
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=5007d207-6add-46a9-85e1-50970c80e8f1
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=0e611153-fedb-4f5c-aec5-91f14a5ffa15
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=a2973d6e-71a4-49c8-932c-b1992a9f7705
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=198e34bf-6b70-46fd-a51f-521b51af0c83
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=61982fb8-8c10-4ece-90e5-9f8a3d9eb4f7
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American Society of Pain. Pain in infants, children, and adolescents special 
interest group. www.americanpainsociety.org 
  
Pediatric Pain research Canada www.pediatric-pain.ca/ 
  
Pediatric Pain Letter Canada childpain.org 
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, afdeling 
kinderverpleegkunde www.vvkv.venvn.nl 
  
VMS Veilige zorg voor zieke kinderen, 2011 www.vmszorg.nl 
  
Richtlijn Postoperatieve pijnstilling. NVA 2012 www.diliguide.nl 
  
Richtlijn Pijn bij kinderen. NVK 2007. www.nvk.nl 
  
Richtlijn Sedatie en /of analgesie (PSA) op locaties buiten de 
operatiekamer bij kinderen. 
NVA – NVK 2012 www.diliguide.nl 
  
Association of Paediatric Anaesthetists of Great Britain and Ireland 
www.apagbi.org.uk 
  
Kinderformularium (NKFK) www.kinderformularium.nl 
  
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen: patiëntenbijsluiter en 
samenvatting productkenmerken 
www.geneesmiddeleninformatiebank.nl 
  
Geneesmiddelenwet wetten.overheid.nl 
Stichting kind en pijn www.kind-pijn.org 
  
 
  
  
  

 

8. Bijbehorende documenten 

  
Prinses Máxima Centrum documenten: 
  
Pijnmeetlat Prinses Máxima Centrum (08601) 
PEWS en SBARR zakkaart (07192) 
Werkboek Supportive Care H9 - Pijnbestrijding (04275) 
 
Intraveneus morfine gebruik (06081) 
Pijnbestrijding bij anti GD-2 therapie (08601) 
Epiduraal verzorgen en verwijderen (07710) 

http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=669ac1a4-4f91-442f-bf18-ca3c61dbc8d7
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=d5d61014-5b0d-41e4-8726-b93b77810fac
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=8f2358b8-aa24-4441-b28f-011b47e3bb29
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=10a9a7bf-6487-47bb-b58c-9e8e0314af40
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=f5c6c308-dab3-4c2c-8694-15a3b8823645
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=1c5d63d3-220c-4fe1-9deb-8d267b87dc27
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=272deab7-3de2-430a-b133-e1f513fb25c7
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=1d79e3c4-a0de-4a0d-a766-0c1ca0bf613e
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=ad40ff36-a1b7-464e-bbd4-acc3c2a53e5a
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=caeea2ec-5a71-46a3-9e8c-2e73e35c2630
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=d3fe7e83-6941-4cba-9649-f2184459e337
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=f9606c92-6f30-4e85-89fc-89c31818f7d2
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=f481fb14-9782-4be9-8269-4059e297bfbf
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=d290cff1-b175-45c3-a1e6-66e28e84c359
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=09208220-2a59-4ea7-a81b-63d2e7667b37
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=1bacfc9c-19ec-4e3e-80f8-0856c05b5a22
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=8b9f73f0-9835-457c-ba96-8b3358df3485
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Patiëntenvisite structuur (07279) 
Zakkaartje patiëntenvisite en verpleegkundige rapportage (07741) 
  
  
  
UMC Utrecht documenten: 
  
Pijnkaartje (UMC Utrecht Connect (2016)) 
FLACC pijnmeetinstrument (UMC Utrecht Connect) 
Comfort gedragschaal - pijnmeetinstrument (UMC Utrecht Connect) 
  
PCA-pomp werking en gebruik 
Pijnteam kinderen WKZ Utrecht - bereikbaarheid 
Pijnbeleid bij acute en chronische pijn - Kinderen van het UMC Utrecht 
Pijnmeting en pijnbehandeling bij patiënten jonger dan 18 jaar - Kinderen 
van het UMC Utrecht 
Medicijn Toedienen- sucrose dosering en gebruik – Kinderen UMC Utrecht 
  
  
  

 

9. Bijlagen 

- 
  

 

 

http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=9b904024-c249-4046-9105-ed97a790080a
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=6d27e78b-195d-4b75-9e3e-bc12717c6c85
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=79cb544e-b5f1-466d-a9a3-3c613a0fc352
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=5370ae3b-67cb-4cbd-87b6-4abfb3eb294c
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=53076023-7900-483c-b6e2-d17dbb8adefa
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=b6ef4534-2020-4425-9323-5acd6a423dc8
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=09444dcc-1458-40fb-b5cd-97b7470eb371
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=4e327ccf-4edf-4ba4-965b-7cffec7e7f21
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=0bd436d4-3bc3-44fb-981d-a74228e6cf02
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=0bd436d4-3bc3-44fb-981d-a74228e6cf02
http://infoland/iProva/Management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=eb00442f-c896-4802-bdaa-b2cba2cd3701

