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Inleiding – Mijn rol?

Chirurg ↔ Patiënten tevredenheid

No conflict of interest

 voldoende uitleg
 geen PONV
 geen complicaties
 geen post-

operatieve pijn



Inleiding – Pijn bij kinderen op Spoed

 Trauma
 Ziekte 
 Diagnostische/pijnlijke procedures



Inleiding – Aanmeldingsklacht Spoed

 Children in the Emergency Department, 2010, USA



Inleding – Cijfers UZ Gent

 2017 P Van de Voorde UZ Gent - 3X24u
 17.4% totale populatie < 15 jaar
 57.7% pijn bij aanmelding
 60% trauma  - 25% buikpijn
 5% ernstige pijn VAS ≥ 7  of Evendol ≥ 10
 procedures:
 25% bloedafname
 6% infuus
 6% hechtingen







Inleiding – Procedures op Spoed

 Pediatrische Spoed UK 2007– 4mnd 1210 
patiënten
 20% onderging 1 à 2 procedures
 Slechts 1/3 analgesie
 Géén analgesie voor IV acces
 < 20% voor LP < 4 maand

The gap between pediatric emergency department procedural 
pain management treatments available and actual practice.
Mac Lean et al. Pediatric emergency care 2007.



Inleiding – Onbehandelde acute pijn
 Perifere en centrale sensitisatie

 Ontwikkelen van chronische pijn
 Verhoogde sympathische activiteit

 Tachycardie
 Hypertensie
 Verhoogd zuurstofgebruik
 Regionale ischemie
 Infectie

 Kreunen en oppervlakkige ademhaling
 Atelectase, hypercapnie, hypoxemie
 Pneumonie

 Angst en stress
 PTSD, naaldfobie…



Inleiding – Belevenis van pijn

Pijn ↑ < angst/stress
 Voor onbekende
 Voor pijn
 Voor omgeving
 Voor alleen te zijn
 Scheidingsangst



Inleiding – Beleving pijn





Incidentie pijn op Spoed

Samenwerking acute pijn bij kinderen
RIZIV-BVK  2007-2009

Doelstellingen:
1/ Formuleren van aanbevelingen en 
behandelinsgnormen
2/ Faciliteren van implementatie van 
deze normen
3/ Betere tenlasteneming van alle 
aspecten in de behandeling van acute 
pijn bij kinderen



Inleiding – meten van pijn

 < 4jaar – Hetero evaluatie
 EVENDOL schaal (FLACC, COMFORT-B)
 Therapeutische drempel 4 – asap medicatie ≥ 5

 4-6 jaar – Auto evaluatie + hetero evaluatie
 Faces-R schaal
 Therapeutische drempel 3 – asap medicatie ≥ 4

 ≥ 6 jaar Auto evaluatie
 VAS schaal
 Therapeutische drempel 3 – asap medicatie ≥ 4



Incidentie pijn op Spoed

 A comparison of pain assessment by physicians, 
parents and children in an outpatient setting.
Emerg Med J.2017 Mar;34(3):138–144

 3-15 jaar
 Bergen (Noorwegen) ED
 1 jaar
 3-8 jaar FPS-R
 9-15jaar VAS
 ouders/artsen NRS



Incidentie pijn op Spoed
 < 8 jaar significant meer onderschatting – artsen én ouders
 Fracturen significant minder onderschat
 Discrepantie aandoening – pijn - gevalideerde stress en

angstschaal nodig



Analgosedatieprotocols Spoed

Niet-farmacologische middelen



Incidentie pijn op Spoed



Incidentie pijn op Spoed

 UK CEM Clinical audit 2011-12 “Pain in children”



Incidentie pijn op Spoed

 UK CEM Clinical audit 2017-18 “Pain in children”





R.M. Kennedy, J.D. Luhmann, S.J. Luhmann
Emergency department management of pain and anxiety related to orthopedic fracture 
care: A guide to analgesic techniques and procedural sedation in children. 
Paediatr Drugs 2004

‘Limb and clavicle injuries are among the most painful 
pediatric emergencies’





Ontslag naar huis

 78% farmacologische pijnstilling
 62% niet-farmacologische pijnstilling



Ontslag naar huis



Ontslag naar huis







PIJN bij kinderen 

Don’t jump straight in 
Stop, think, invest time 

it will be worth it
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