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OPNAME IN HET ZIEKENHUIS VIA SPOED
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KINDEREN OP SPOEDGEVALLEN….



KINDEREN OP SPOEDGEVALLEN….

 Bijzondere eenheid in ziekenhuis

 Korte, meestal acute contacten

 Zeer afwisselend: 
 Grote turn-over aan patiënten

 ernstig vs. kleine events

 Volwassenen en kinderen



KINDEREN OP SPOEDGEVALLEN….

 Bijzondere groep

 Verschillende leeftijden betekenen ook verschillende ontwikkelingsniveau

 Dit betekent ook aanwezigheid van een ouder…

 Kinderen in onverwachte situatie + pijn ….. gaat vaak samen met angst en onrust

 Stresslevel ook afhankelijk van de ouder….

 Eigenlijk is dat een multidimentionele patiënt



KINDEREN OP SPOEDGEVALLEN….

 Tot 78% van de opnames voor kinderen op spoed : link met “pijn”.(1)

 Acute pijn op triage … +… procedurele pijn na triage

 Bestaan nog steeds mythes :
 “Zuigelingen voelen geen pijn”  of  “die vergeten hun pijn”

 Moeilijker om correct pijnassessment te doen (multidimensie):
 Volwassenen 2 maal meer de kans hebben om gepaste en goede pijnstilling te krijgen dan kinderen (2)

(1) Baruch S. Krauss, et al. Current concepts in management of pain in children in the emergency department. Lancet  2016; 387:83-92.

(2) (The Cochrane anesthesia review group, annual report, 2014.



PERCEPTIE VAN HET KIND

 Het gevoel bij aankomst op spoedgevallen:
 Steeds onverwacht

 Meestal pijn

 Gepaard met angst en stress…

 Dan ervaart het kind de opname meestal als volgt:….



INLEIDING

 Pijnbestrijding bij kinderen op de dienst spoedgevallen is te veel 
afhankelijk van allerlei factoren:
 De drukte op de dienst

 De aard van de pathologie

 De ervaring en deskundigheid van aanwezige arts

 De ervaring en deskundigheid van aanwezige verpleegkundige

 Durven kritisch kijken op de huidige werking



KWALITEITSPROJECT:

 In het kader van post-graduaat Verpleegkundig Pijn Consulent

 Wat? 
 Kunnen we het pijnbeleid bij kinderen verbeteren?

 Waar? 
 Op de dienst spoedgevallen van UZ Leuven

 Hoe? 
 Enquête voor verpleegkundigen en artsen die betrokken zijn bij de zorg van het kind op spoedgevallen
 Bepalen van strategie op basis van antwoorden van enquête
 Implementatie



STAP 1 : EERSTE ENQUÊTE 

 Voor de groep verpleegkundigen werkzaam op spoedgevallen

 Voor de artsen betrokken bij de zorg van het kind op spoedgevallen:
 Pediaters

 Urgentieartsen

 Traumatologen

 Doel: polsen naar kennis, interpretatie en reikwijdte van het begrip “pijn” bij 
kinderen. 
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GROEP ARTSEN
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MEEST OPVALLENDE RESULTATEN (1)

 Weinig tot geen opleiding gevolgd betreffende pijn (zowel voor volwassenen als kinderen)
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MEEST OPVALLENDE RESULTATEN (2)

 Onvoldoende aandacht voor pijn, zowel door artsen als door verpleegkundigen.
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MEEST OPVALLENDE RESULTATEN (3)

 Matig tot povere kennis van de pediatrische pijnschalen (beide groepen)
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MEEST OPVALLENDE RESULTATEN (4)

 Overeenstemming over nood aan verbetering pijnbeleid voor kinderen op spoedgevallen
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STAP 2 : LITERATUURSTUDIE

 Bij 80% van de opnames van kinderen op spoedgevallen is pijn een symptoom

 Het is veel moeilijker om een goede pijnassessment te doen bij kinderen. Het is 
afhankelijk van verschillende factoren zoals de leeftijd, het cognitief niveau, de 
soort pijn, enz.

 Systematische onvoldoende pijnbeleid kan zorgen dat het kind evolueert naar een 
chronische pijnpatiënt en een toename heeft aan fysieke klachten.

 Het ultieme doel is zorgen voor een positieve, niet-traumatische ervaring voor het 
kind en zijn ouders.

 Verbetering van het pijnbeleid kan enkel slagen met een goed geplande, 
uitgewerkte en ondersteunde plan moet inhouden bestaande uit educatie, 
coaching, lesmomenten, verpleegkundig-gestuurde protocols en evaluaties op 
regelmatige tijdstippen



STAP 3 : STRATEGISCH PLAN

 Invoering van een pediatrische pijnbundel bestaande uit 3 elementen:
 Invoering van nieuwe observationele pijnschaal (FLACC-schaal)

 Samenstelling en activering van beslissingsboom voor triage bij kinderen <16j

 Middelen aanbieden die voor procedurele pijnen aangewend kunnen worden

 Informatieronden organiseren voor:
 Groep verpleegkundige spoedgevallen

 Disciplines die betrokken zijn bij de zorg / pijnbestrijding van kinderen

 Kinderartsen

 Urgentie artsen

 Traumatologen



DEEL 1: DE FLACC-SCHAAL

 Observationele schaal

 Te gebruiken bij:
 Jonge (niet of minder verbale) kinderen (+/- 6 jaar)

 Cognitief of communicatief zwakkere kinderen 

 5 items te scoren
 Faces - Legs - Activity - Cry - Consolability



DE FLACC-SCHAAL

 Faces

 Legs

 Activity

 Cry

 Consolability



DEEL 2: DE TRIAGE BIJ KINDEREN (< 16J)

 Moeilijke oefening 

 Goedgekeurd door:
 Medische stafleden Urgentie (Dr Desruelles, Dr Van Kerkhoven)

 Medische stafleden Pediatrie (Prof Toelen + staf)

 Medische stafleden Traumatologie (Prof Sermon)

 Dit is een eerste werkversie …. 
 Kan indien nodig steeds bijgestuurd worden



DE TRIAGE BIJ KINDEREN (< 16J)
Triage Kind (<16 jaar)

ESI code 3 - 4 - 5 ESI code 2

Stabiele parameters 

Verwittig 
urgentieartsAnamnese

Medicatie gebruik laatste 24 uur

Kinderen < 6 jaar : FLACC-schaal

Kinderen tussen 4 en 6 jaar : gezichtjesschaal

Kinderen > 6 jaar : NRS

1 - 2 3 - 4 5 - 7 8 - 10

Geen medicatie < 30 kg > 30 kg Thuismedicatie gekregen < 30 kg > 30 kg Thuismedicatie gekregen

Verwittig 
urgentieartsErnstige uitdroging Ernstige uitdroging

Varicella Varicella

Paracetamol            
siroop       (15mg/kg)

Paracetamol Odis 
(500 mg)

Nierinsufficiënt

Paracetamol    siroop    
(15mg/kg)   

+         

Ibuprofensiroop 
(10mg/kg)   

Paracetamol Odis
(500 mg)    

+              

Tramadol Odis 
(50 mg)

Nierinsufficiënt

Metabole afw. Metabole afw.

Cerebral Palsy Cerebral Palsy

Verwittig
pediater (KAL) 

of 
traumatoloog (TRH)

Verwittig 
pediater (KAL)

of
traumatoloog (TRH)

(niet  als < 6 mnd)



DEEL 3: PROCEDURELE PIJN

 Welke procedures?
 Bloedname

 Plaatsen infuus

 Aanprikken PAC

 Puncties (lumbaal, gewricht, abces,…)

 Wondzorg

 Hechtingen 

 Reductie luxaties 

 Reductie / herpositioneren breuken



MIDDELEN TEGEN PROCEDURELE PIJN

 Zonder voorschrift arts
 Babycalmine® (Sucrose 24%)

 Buzzy®

 Rapydan®

 Emla®

 VR (in gebruik op PED)

 Met voorschrift arts
 LAT-gel

 Intranasale Fentanyl®

 Kalinox® (na goedkeuring staf)



VERBRUIK TOPICALE MIDDELEN

 Topicale middelen : vooral voor plaatsen infuus of bloednames

 Cijfers voor 2017 van de apotheek:
 Aantal aangerekend : 62 stuks

 Wat is de verhouding met plaatsing infuus? (geregistreerde plaatsingen)
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Goede voorbereiding +  gebruik van topicale middelen 

voor het aanprikken van een bloedvat

=
Verminderd de pijn + vergroot de kans om een goede punctie te hebben. 

(74% versus 55%).



STAP 4: ENQUÊTE OVER IMPACT VAN 
INFORMATIERONDEN BIJ VERPLEEGKUNDIGEN

 Nood aan het peilen van reeds uitgevoerde informatieronden:
 Aan de groep verpleging na informatiesessies, 4 dienstvergaderingen (ook 2 voor de 

nacht), en verdelen van informatie in bundels op de vloer

 Opstellen van 2de enquête: 
 Demografische gegevens

 Opleiding over pijn?

 Systematisch aandacht voor pijn bij het kind?

 De pediatrische pijnbundel 

 Open vraag : 

 “Wat kunnen we bijkomend doen om het pijnbeleid bij kinderen blijvend te verbeteren?”



MEEST OPVALLENDE RESULTATEN (1)

 Al iets meer opleidingen gevolgd betreffende pijn:
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MEEST OPVALLENDE RESULTATEN (2)

 Systematische aandacht voor pijn was niet verbeterd ondanks de 
infosessies en dienstvergaderingen
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MEEST OPVALLENDE RESULTATEN (3)

 De top 3 ziet er als volgt uit
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MEEST OPVALLENDE RESULTATEN (4)

 Dat bij 26% van de verpleegkundigen de informatie NIET is geland.
 Konden geen top 3 voorleggen

 Hebben de vragen over pediatrische pijnbundel niet geantwoord.

 Suggesties (open vraag) vanuit de groep:
 Systematische opleidingen over pijn

 Opstellen van pijnprotocol (ook voor artsen)

 Triage voor kinderen <16j in pediatrische zone

 Invoeren van andere middelen zoals Kalinox op spoedgevallen



AANPASSING VAN DE STRATEGIE

 Verplichte lessen voor iedereen van de groep verpleging (Okt 2018)

 Opstellen van systematische opleidingsmomenten over pijn voor iedereen die 
begint op spoedgevallen

 Triage op de pediatrische zone ??

 Niet uit het oog verliezen : enorme werkdruk!
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BESLUIT

 Absolute noodzaak om pijnbeleid bij kinderen te verbeteren

 Nog veel werk voor de boeg:
 Implementatie van pediatrische pijnbundel

 Werken aan focus en opleiding over pediatrische pijn

 Opstellen en implementeren van pijnprotocols (voor arts en verpleegkundigen)

 Aanpassen: 

 Triage kinderen op B-zone??

 Ingesteldheid : omtrent pijn bij kinderen (“we hebben het altijd al zo gedaan!”)

(“vroeger ging het toch ook?”)

 MAAR : we hebben iets in gang gezet …. 



MET DANK AAN….

 Prof Jaan Toelen

 Prof Sandra Verelst

 Dr Didier Deruelles

 Dr Joke Vankerkhoven

 Peter Deboutte

 Alle verpleegkundigen van de dienst spoedgevallen van UZ Leuven

 MAAR : The story continues…..



VRAGEN?


