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Samenvatting 

Inleiding: Recent onderzoek heeft aangetoond dat best practice richtlijnen niet opgevolgd worden bij 

pijnbeoordeling van acute pijn van patiënten op de Nederlandse spoedeisende hulp en dit is belemmerend 

voor effectieve pijnbestrijding. Het is noodzakelijk om meer te weten te komen over het interpretatieproces 

om een passende oplossing te vinden voor dit probleem. De hoofdvraag is “In hoeverre beïnvloeden 

verschillende factoren uit de klinische presentatie de interpretatie van acute pijn van patiënten op de 

Nederlandse Spoedeisende Hulp door SEH verpleegkundigen en Bachelor Medisch Hulpverleners en hoe heeft 

de interpretatie invloed op hun keuze voor medicamenteuze behandeling van de acute pijn van de 

patiënten?”  

Methode: Er is gebruik gemaakt van een combinatie van kwalitatief wetenschappelijk 

literatuuronderzoek en kwantitatief enquêteonderzoek. Er is op systematische wijze gezocht naar 

internationale artikelen in de PubMed database. Daarnaast is een enquête afgenomen in de vorm van een 

websurvey bij gediplomeerde en leerling SEH verpleegkundigen en Bachelor Medisch Hulpverleners in 

Nederland. De respondenten zijn gevraagd om een inschatting te maken van acute pijn van patiënten aan de 

hand van drie casussen. Daarna moesten zij aangeven hoeveel invloed verschillende factoren hadden op hun 

interpretatie met behulp van een 5-punts Likertschaal. Tot slot werd de respondenten gevraagd om een keuze 

te maken voor medicamenteuze pijnbehandelingen voor de patiënten uit de casussen. De resultaten zijn 

gepresenteerd en geanalyseerd met behulp van beschrijvende statische analyse. 

Resultaten: De enquête is ingevuld door 53 respondenten, waarvan 39 tot de beoogde doelgroep van 

het onderzoek behoren Het responspercentage is niet te bepalen, omdat de enquête is verspreid via sociale 

media. Op basis van een schatting van de populatiegrootte is berekend dat de foutmarge 15% is bij een 

betrouwbaarheidsniveau van 95%.  

Discussie: De enquêteresultaten en resultaten van het literatuuronderzoek sluiten grotendeels op 

elkaar aan. De resultaten tonen grote spreiding in de antwoorden van de respondenten. Mogelijk  komt dat 

doordat de invloed van de factoren uit de klinische presentatie zeer verschillend is voor iedere hulpverlener. 

Een hogere pijnscore lijkt gepaard te gaan met een grotere onderschatting van de pijn. Verbale uitingen en 

pijngedrag lijken meer invloed te hebben op de interpretatie dan de vitale parameters van de patiënt en de 

bevindingen uit het lichamelijk onderzoek. Uit de literatuur blijkt dat hulpverleners objectieve en klinische 

informatie gebruiken om de geloofwaardigheid van de pijnscore van de patiënt te beoordelen, om vervolgens 

een eigen inschatting te maken. Pijnscores worden niet geaccepteerd wanneer er geen zichtbare oorzaak is of 

wanneer de hulpverleners het pijngedrag niet passend vind. Meewerkend gedrag heeft een positieve invloed 

op de geloofwaardigheid. Er is geen duidelijk verband te zien tussen de geschatte NRS scores en de 

medicatiekeuze.  

Conclusie: Het blijkt dat er weinig consensus bestaat tussen SEH verpleegkundigen en BMH’ers op de 

SEH bij het interpreteren van acute pijn en het kiezen van een medicamenteuze behandeling van die pijn. De 

medicamenteuze pijnbehandeling van patiënten op de Nederlandse SEH is afhankelijk van de hulpverlener en 

niet van de klachten of de pijnscore van de patiënt. Dit belemmert adequate pijnstilling.  

Aanbevelingen: De aanbevelingen voor SEH verpleegkundigen en BMH’ers op de SEH, zijn: 

1. Wees bewust van het belang van pijnbeoordeling 

2. Voer pijnbeoordeling uit volgens de bestaande Nederlandse richtlijnen 

3. Rapporteer pijnscores volgens de bestaande Nederlandse richtlijnen 

4. Maak een keuze voor de medicamenteuze behandeling op basis van het geldende pijnprotocol van de SEH.
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1 Inleiding 

 In 2016 vonden er naar schatting ongeveer 2 miljoen bezoeken plaats aan de Spoedeisende Hulp (SEH) 
afdelingen van de ziekenhuizen in Nederland  (VeiligheidNL, 2018). De prevalentie van pijn bij patiënten op de 
SEH ligt tussen de 52 en 79% (Trijzelaar, Beentjes, De Kruif, Spanjer, & Verbree, 2016) en voor de helft van de 
patiënten die de SEH bezoeken is acute pijn zelfs de hoofdklacht (Cordell, et al., 2002). Uit deze cijfers blijkt 
dat hulpverleners op de SEH dagelijks worden geconfronteerd met acute pijn van patiënten. In die situatie 
doen zich verschillende problemen voor. Voordat deze problemen worden besproken, wordt de basis 
uitgelegd. Want wat is (acute) pijn nu precies? Hoe wordt pijn gemeten op de SEH?   
In de wetenschappelijke literatuur gelden de definitie van de International Association for the Study of Pain 
(IASP) en van McCaffery als de meest gebruikte definities van pijn (Smith, Duell, & Martin, 2014). De IASP 
definieert pijn als een onplezierige sensorische en emotionele gewaarwording. Deze gewaarwording wordt 
geassocieerd met actuele of potentiële weefselbeschadiging of beschreven in termen van beschadiging. Pijn is 
subjectief; ieder individu leert het woord pijn te gebruiken op basis van ervaringen met weefselschade (De 
Jong, et al., 2013) . Deze definitie stelt dat pijn niet alleen een lichamelijke, maar ook een emotionele 
component heeft. Tegelijkertijd wordt ook gezegd dat er geen aantoonbare weefselschade hoeft te zijn, om 
pijn te beleven. McCaffery’s definitie legt de nadruk op de pijnbeleving. McCaffery’s stelt dat pijn is wat de 
patiënt zegt dat het is en het treedt op wanneer de patiënt zegt dat het optreedt. Deze definitie benadrukt 
dat pijn niet objectief te meten is en dat het vaststellen van de intensiteit, de soort en de locatie van de pijn 
afhankelijk is van de informatie die de patiënt erover geeft (Smith et al., 2014). Samen met de genoemde 
definities van pijn vormt de theorie van Loeser (2000) de basis van dit onderzoek. Volgens het pijnmodel van 
Loeser bestaat pijn uit vier verschillende componenten, namelijk pijngedrag, pijnbeleving, pijngewaarwording, 
en nociceptie. Figuur 1 is een visuele weergave van deze theorie en wordt ook wel het ‘ei van Loeser’ 
genoemd (Smith et al., 2014). De binnenste cirkel van het pijnmodel van Loeser staat symbool voor de 
pijnprikkel: de nociceptie. Als de pijn een bepaalde drempel over gaat, ontstaat de pijngewaarwording: de 
tweede cirkel. Dit wordt gevolgd door de pijnbeleving, ook 
wel het ‘lijden aan pijn’, de emotionele pijnbeleving. In de 
buitenste cirkel wordt het pijngedrag weergeven, zoals 
hulp vragen of medicatie innemen. Hier ontstaat er 
communicatie tussen de pijnlijder en de omgeving. De 
cirkels zijn weer te geven in verschillende grootte voor 
elke individuele patiënt (De Jong, et al., 2013). Figuur 1 
laat zien dat nociceptie, pijngewaarwording en 
pijnbeleving persoonlijke, interne gebeurtenissen zijn, 
waarvan de validiteit en hoeveelheid niet kan worden 
vastgesteld door de patiënt te observeren. Daarentegen is 
pijngedrag observeerbaar en meetbaar, omdat dit iets is 
wat de patiënt doet of zegt (Loeser, 2000). Loeser 
definieert pijngedrag als dingen die een persoon zegt, 
doet of laat, wat door anderen geïnterpreteerd kan 
worden als een weergave van weefselbeschadiging. Een 
aantal voorbeelden hiervan zijn grimassen, kreunen, 
medicatie nemen of hulp zoeken van een dokter. 
Pijngedrag wordt beïnvloed door doorgemaakte ervaringen, geanticipeerde consequenties en de omgeving op 
het moment dat pijn beleefd wordt. Het is, net als ander menselijk gedrag, complex gedrag waarbij meerdere 
factoren een rol spelen. Daarom is het volgens Loesers theorie aannemelijk dat externe factoren meer invloed 
hebben op pijngedrag dan interne factoren, zoals de pijnprikkel zelf. Dus cognitieve en affectieve processen 
bepalen of een ervaring geregistreerd wordt als ‘pijnlijk’ en of het leidt tot lijden en pijngedrag (Loeser, 2000). 
Acute pijn wordt volgens Loeser uitgelokt door beschadiging van lichaamsweefsel en de activatie van 
nociceptoren op de locatie van de weefselbeschadiging. Volgens Loesers theorie wordt acute pijn vaak gezien 

Figuur 1: Het pijnmodel van Loeser 
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na trauma, chirurgische ingrepen en bij sommige ziekteprocessen (Loeser, 2000). Om de pijn van de patiënt te 
uiten of te beoordelen worden pijnschalen gebruikt. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen twee 
groepen pijnschalen, namelijk unidimensionale of multidimensionale schalen. Unidimensionale schalen meten 
alleen de intensiteit van de pijn. Uitgebreide pijnbeoordeling wordt gedaan met behulp van 
multidimensionale pijnschalen, waarbij de pijnintensiteit en de pijnperceptie worden beoordeeld. De meest 
gebruikte unidimensionele pijnschalen zijn:  

− Visuele Analoge Schaal (VAS) 

− Numerieke Rating Schaal (NRS) 

− Verbale Rating Schaal  (VRS) (Karcioglu, Topacoglu, Dikme, & Dikme, 2018). 

De VAS is de meest breed gebruikte pijnschaal. Hierbij vraagt de hulpverlener aan de patiënt om een punt te 

selecteren op een lijn tussen twee punten om aan te geven hoe intens de pijn is die de patiënt ervaart. Figuur 

2Figuur 2 weergeeft de VAS. De VAS is een horizontale of verticale lijn van gebruikelijk 100 mm lang. Het ene 

uiterste heeft de beschrijving “geen pijn” en het andere uiterste “ergst denkbare pijn”. Deze tool is makkelijk 

in gebruik. Gebruik van de VAS in de acute sector is soms onuitvoerbaar, omdat er markering nodig is en de 

lijn en markering moeten gevisualiseerd kunnen worden (Karcioglu et al., 2018).  

De NRS is een veelgebruikte 11-puntsschaal, waarbij de patiënt een cijfer geeft aan zijn/haar pijn. Een visueel 
voorbeeld van de VAS is weergeven in figuur 3. Het voordeel van deze schaal ten opzichte van de VAS, is dat 
de schaal verbaal of schriftelijk kan worden toegepast en dat documentatie simpel is. De scores worden 
geïnterpreteerd als: 0 = geen pijn; 1 – 3 = milde pijn; 4 – 6 = matige pijn; 7 – 10 = ernstige pijn (Karcioglu et al., 
2018). 

 

Tot slot is de VRS een schaal waarbij pijnintensiteit beschreven wordt door de hulpverlener in woorden in 
toenemende mate en de patiënt gevraagd wordt om het woord te kiezen wat zijn/haar pijn het beste 
beschrijft. Er bestaan verschillende varianten, waarbij gebruik wordt gemaakt van vier  tot vijftien 
verschillende termen om de pijnintensiteit te beschrijven. Nadelig aan deze schaal is dat het aantal levels van 
intensiteit bij de meeste variaties kleiner is dan bij de VAS of NRS, waardoor de schaal mogelijk een minder 
nauwkeurige weergave geeft van de pijnintensiteit van de patiënt. Volgens Karcioglu et al. (2018) zijn de drie 
genoemde pijnschalen gevalideerd voor de acute pijnbeoordeling van volwassen patiënten op de 
Spoedeisende Hulp.  

 

 

Figuur 2: Visueel analoge schaal (VAS) 

Figuur 3: Numerieke Rating Schaal (NRS) 
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Wanneer pijn hevig en langdurig is, kan dit negatieve effecten veroorzaken. Het vertraagt de wondheling en 
het algemeen herstel. Inadequate pijnbestrijding kan psychologische gevolgen hebben, waaronder 
angstigheid, onrust, controleverlies en het onvermogen om na te denken en met anderen te communiceren. 
Op lange termijn kan pijnperceptie veranderen wanneer pijn onbehandeld blijft (Berben, Schoonhoven, & 
Vloet, 2011). Adequate pijnstilling is van belang om deze ernstige gevolgen te voorkomen. Het lijkt daarom 
misschien vanzelfsprekend dat toegankelijkheid tot adequate pijnstilling een vastgelegd mensenrecht is. Sinds 
2010 wordt het onthouden van toegang tot adequate pijnstilling door de United Nations bestempeld als een 
vorm van ”wrede, inhumane en mensonterende behandeling”. Dit heeft ertoe geleid dat de toegankelijkheid 
van adequate pijnstilling sinds 2011 door de World Medical Association als basisrecht van iedere patiënt 
wordt beschouwd. Sindsdien wordt pijnbehandeling tevens als cruciaal element in het medisch beleid en de 
medische opleiding gezien (De Jong, et al., 2013).  
Door de Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair 
Medische Centra (NFU) is praktijkgids ‘Vroege herkenning en behandeling van pijn’ (NVZ & NFU, 2009) 
uitgebracht om onnodig lijden van patiënten in Nederlandse ziekenhuizen te voorkomen. Hiervoor zijn een 
aantal verpleegkundige interventies vastgesteld. Voor de Spoedeisende Hulp in Nederland gelden de volgende 
interventies:  

− Bij alle patiënten wordt in ieder geval bij triage en ontslag een pijnscore gemeten en indien van 

toepassing ook na interventie;  

− De pijnscore wordt geregistreerd in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD);  

− Er wordt pijnbehandeling toegepast volgens het pijnprotocol van het ziekenhuis bij een pijnscore van 

4 of hoger, of wanneer de patiënt pijn heeft bij bewegen, doorademen of hoesten;  

− De patiënt wordt voorgelicht over onder andere nadelige gevolgen en mogelijke behandeling van pijn 

én de patiënt wordt betrokken bij zijn of haar behandeling (NVZ & NFU, 2009).  

De kwaliteit van pijnmanagement wordt gebruikt als een indicatie voor de kwaliteit van zorg. Veel van de 

interventies uit de praktijkgids van het VMS Veiligheidsprogramma zijn dan ook terug te vinden in de 

kwaliteitsindicatoren van de Nederlandse Vereniging Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) voor de SEH 

afdelingen in Nederland. Om de kwaliteit van zorg op een SEH te bepalen, wordt o.a. gekeken naar: 

− De aanwezigheid van een pijnprotocol, het gebruik ervan en hoe specifiek het protocol is;  

− De aanwezigheid van een pijnscore systeem (zoals de VAS), wanneer deze gebruikt wordt en of er 

registratie plaatsvindt;  

− De aanwezigheid van een (elektronisch) registratiesysteem voor de pijnstilling (Trijzelaar et al., 2016). 

Voor de professionals in de acute zorg zijn meerdere richtlijnen beschikbaar die handvatten bieden over hoe 
om te gaan met acute pijn van volwassen patiënten op de SEH. Een van die richtlijnen is bijvoorbeeld ‘Acute 
Buikpijn bij Volwassenen’. Hoewel deze het meeste gericht is op de diagnostiek van acute buikpijn, wordt ook 
benoemd dat er pijnbehandeling gestart dient te worden volgens protocol bij een pijnscore gelijk of hoger dan 
vier en dat dit geen invloed heeft op de diagnostiek (Boermeester, et al., 2013). De richtlijn ‘Pijnbehandeling 
bij traumapatiënten in de spoedzorgketen’ geeft uitgebreide aanbevelingen over pijnmanagement toepasbaar 
voor traumapatiënten in de hele spoedzorgketen, vanaf de pijnbeoordeling tot de pijnbehandeling én de 
organisatie van de behandeling met evidence based onderbouwing (Bierens, Giesen, & Van Grunsven, 2010). 
De praktijkgids ‘Pijn bij trauma: Gids voor pijnbestrijding in de spoedzorg’ (Berben et al., 2011) geeft 
aanbevelingen voor pijnmanagement bij traumapatiënten die overeenkomen met de eerder genoemde 
richtlijn van Bierens et al., (2010). Daarnaast geeft de gids achtergrondinformatie over onder andere wat pijn 
is; het belang van pijnbestrijding; de huidige praktijk van pijnbestrijding in de spoedzorg in Nederland; en 
belemmerende factoren voor adequate pijnstilling in Nederland. Eén van deze belemmerende factoren is dat 
pijnbeoordeling gebaseerd wordt op klinische observaties en ‘expert opinion’ in plaats van de pijnscore van de 
patiënt (Berben et al., 2011).  
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Ondanks het feit dat er in Nederlandse richtlijnen vrij eenduidige opvattingen staan over best practice 

pijnbeoordeling op de SEH, heeft recent onderzoek aangetoond dat deze aanbevelingen niet opgevolgd 

worden. Volgens een prospectief follow up onderzoek van Pierik, IJzerman, Gaakeer, Vollenbroek-Hutten en 

Doggen (2017), uitgevoerd in het Medisch Centrum Twente, onderschatten SEH-verpleegkundigen de pijn van 

de patiënt significant met een gemiddeld verschil van 2,4 op de NRS pijnschaal. Er is hierbij aan de 539 

patiënten die deelnamen aan het onderzoek door onderzoekers gevraagd wat de pijnscore was. Deze 

pijnscore werd vervolgens vergeleken met de pijnscore die de verpleegkundigen hadden gedocumenteerd in 

het patiëntendossier. De resultaten tonen dat de scores maar in 27% van de gevallen overeenkomen en in 

63% van de gevallen werd de pijn zelf onderschat door de SEH-verpleegkundigen (Pierik et al., 2017). Volgens 

het onderzoek van Berben et al. (2011) zou dit belemmerend zijn voor effectieve pijnbestrijding. Pierik et al. 

(2017) pleitten voor scholing met meer aandacht voor het onderschatten van acute pijn van patiënten op de 

SEH onder verpleegkundigen. Weten welke factoren er meespelen bij discrepanties in de pijnbeoordeling is 

een vereiste eerste stap om pijnmanagement te optimaliseren (Pierik et al., 2017) Echter richtte dit onderzoek 

zich voornamelijk op de invloed van patiëntkenmerken. Over de invloed van factoren in de klinische 

presentatie van de patiënt is niet veel bekend. 

Probleemstelling 

Ongewenste situatie 

Uit internationale wetenschappelijke literatuur blijkt dat hulpverleners op de SEH de acute pijn van patiënten 

onderschatten. Ondanks de aandacht die hieraan is besteed in richtlijnen en protocollen in Nederland, 

vertrouwen verpleegkundigen nog steeds meer op hun eigen interpretatie van de pijn van de patiënt dan op 

de gegeven pijnscore (Pierik et al., 2017). Er is weinig onderzoek gedaan naar hoe de interpretatie van acute 

pijn door hulpverleners verloopt. Daardoor is niet bekend in hoeverre verschillende factoren uit de klinische 

presentatie van de patiënt invloed hebben op de interpretatie van acute pijn van die patiënt door 

gespecialiseerde verpleegkundigen SEH en BMH’ers op de SEH in Nederland. Daarnaast is het niet bekend hoe 

de eigen interpretatie invloed heeft op de keuze van medicamenteuze behandeling van de acute pijn van de 

patiënt.  

Gewenste situatie 

Er is bekend welke factoren van invloed zijn op de interpretatie van acute pijn van patiënten op de SEH door 

gespecialiseerd verpleegkundigen en BMH’ers. Ook is bekend hoe de eigen interpretatie van de acute pijn 

invloed heeft op de keuze voor medicamenteuze behandeling van de acute pijn van de patiënt. Hulpverleners 

op de SEH gaan meer vertrouwen op de pijnscore die de patiënt aan geeft en kiezen voor gepaste 

medicamenteuze pijnbehandeling bij de gegeven pijnscore.  

Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om te onderzoeken door welke factoren en in hoeverre de interpretatie van 

acute pijn door gespecialiseerd verpleegkundigen en Bachelor Medisch Hulpverleners (BMH’ers) op de SEH in 

Nederland beïnvloed wordt. Het secundaire doel is om uit te zoeken wat het gevolg is van de inschatting van 

deze hulpverleners op de behandeling van de acute pijn van de patiënten.  

Aan de hand van de resultaten zullen aanbevelingen naar de praktijk worden gedaan, met als doel om de 

kwaliteit van zorg voor de patiënten met acute pijn op de SEH in Nederland te verbeteren. Er wordt gehoopt 

dat hulpverleners inzien dat de huidige situatie niet gewenst is en dat er verandering nodig is om de kwaliteit 

van zorg te verbeteren. Meer inzicht in hoe de interpretatie van acute pijn tot stand komt en hoe dit directe 

gevolgen heeft voor de medicamenteuze pijnbehandeling van de patiënt kan hieraan bijdragen.  
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Vraagstelling 

De hoofdvraag in dit onderzoek is:  

In hoeverre beïnvloeden verschillende factoren uit de klinische presentatie de interpretatie van acute 

pijn van patiënten op de Nederlandse Spoedeisende Hulp door SEH verpleegkundigen en Bachelor 

Medisch Hulpverleners en hoe heeft de interpretatie invloed op hun keuze voor medicamenteuze 

behandeling van de acute pijn van die patiënten? 

Om de hoofdvraag te beantwoorden is deze opgedeeld in een aantal deelvragen.  

Deelvraag 1: Welke factoren zijn van invloed op de interpretatie van de acute pijn van 

patiënten op de Spoedeisende Hulp door SEH hulpverleners volgens de best 

beschikbare internationale wetenschappelijke literatuur? 

Deelvraag 2: Wat is de invloed van de interpretatie van SEH hulpverleners op de 

medicamenteuze behandeling van de acute pijn van patiënten volgens de best 

beschikbare internationale wetenschappelijke literatuur? 

Deelvraag 3: In hoeverre spelen factoren rondom de klinische presentatie van patiënten met 

acute pijn op de SEH in Nederland een rol bij de interpretatie van de pijn door 

SEH verpleegkundigen en Bachelor Medisch Hulpverleners? 

Deelvraag 4:  Wat is de invloed van de interpretatie van de acute pijn van de patiënten op de 

Nederlandse Spoedeisende Hulp door SEH verpleegkundigen en Bachelor 

Medisch Hulpverleners op hun keuze voor de medicamenteuze behandeling? 

De eerste twee deelvragen worden beantwoord met behulp van literatuur onderzoek en de laatste twee 

deelvragen met behulp van resultaten van het praktijkonderzoek in de vorm van een online-enquête. Hierin 

word aan de hand van meerdere casusevaluaties nagegaan welke factoren in het klinische beeld de meeste 

invloed hebben op het oordeel van de hulpverleners en wat de gevolgen hiervan zijn voor het 

medicamenteuze beleid. Er is gekozen om het literatuuronderzoek breed in te zetten, waarbij wordt gekeken 

naar meerdere factoren die van invloed zouden kunnen zijn op de interpretatie van acute pijn door 

hulpverleners op de SEH. In het enquêteonderzoek is specifiek toegespitst op de invloed van de factoren in de 

klinische presentatie van de patiënt, om de haalbaarheid van het onderzoek in de beschikbare tijd te kunnen 

garanderen. In de methoden wordt de opzet van het onderzoek verder beschreven. Hierna volgen de 

resultaten van het onderzoek, gevolgd door de conclusie en discussie. Tot slot worden aanbevelingen gedaan 

voor toepassing van de resultaten in de praktijk. 
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2 Methoden 

In dit onderzoek is kwalitatief onderzoek uitgevoerd in de vorm van literatuuronderzoek in combinatie met 

kwantitatief onderzoek in de vorm van enquêteonderzoek.  

Dataverzameling 

Voor het literatuuronderzoek is op systematische wijze gezocht naar internationale artikelen in de online 

database van PubMed over de interpretatie van acute pijn van volwassen patiënten door hulpverleners op de 

Spoedeisende Hulpafdeling, volgens onderstaande PICO. Het onderzoeklogboek staat in bijlage 1. 

 MeSH Terms Title/Abstract  

Population Emergency Service, Hospital  

Emergency Nursing 

Emergency department OR Emergency room OR 

emergency nurs* 

Intervention Pain Measurement Pain measurement OR pain assessment OR 

Comparison Patient  

Outcome Nurses’ interpretation of the 

acute pain 

Acute pain 

 

Er is een enquête afgenomen in de vorm van een websurvey onder de aanwezige gespecialiseerd 

verpleegkundigen SEH en Bachelor Medisch Hulpverleners SEH (dan wel gediplomeerd of in opleiding) bij 

Venticare Live 2018 en de ALV van de NVMBH, welke plaatsvonden op 7 juni. De enquête is bijgevoegd in 

bijlage 2. Daarnaast is de websurvey verspreid via Linked In en Facebook. De enquête is opgesteld op basis 

van vooronderzoek naar literatuur over het onderwerp en praktijkvoorbeelden. De enquête omvat 26 vragen, 

waarvan twee filtervragen en drie vragen over algemene respondentkenmerken. De enquête bevatte drie 

casussen, waarin patiënten werden beschreven met acute pijn op de SEH. Deze casussen bestaan uit drie 

delen. Ieder deel van een casus bevatte twee factoren uit de klinische presentatie van de patiënt, namelijk: 

- Deel 1: ingangsklacht en de gegeven NRS score van de patiënt 

- Deel 2: vitale parameters van de patiënt en bevindingen uit het lichamelijk onderzoek 

- Deel 3: verbale uitingen en pijngedrag van de patiënt 

De respondent is gevraagd om intensiteitsscore van de acute pijn van de patiënt te geven op een 11-punt 

NRS-schaal, op basis van de informatie die hij op dat moment had. Dit is in totaal negenmaal gevraagd. Na 

deze vraag volgde een meerkeuzevraag met een open tekstveld over de keuze voor de medicamenteuze 

behandeling van de acute pijn van de patiënt. Ook deze vraag is negen keer gesteld. Na de laatste 

intensiteitsscore van een casus, is de respondent gevraagd in hoeverre zes verschillende factoren van de 

klinische presentatie uit de casus invloed hadden op de laatste intensiteitsscore van de acute pijn met behulp 

van een 5-punts Likertschaal.  
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Inclusie- en exclusiecriteria 

De inclusiecriteria van het literatuuronderzoek waren: 

• Engelstalige artikelen; 

• Gepubliceerd in de laatste 10 jaar; 

• Reviews; 

• Beschrijvende artikelen; 

• Kwalitatief onderzoek; 

• Beoordeling van acute pijn op de SEH bij volwassen patiënten. 

Exclusiecriteria van het literatuuronderzoek waren: 

• Pijnbeoordeling bij kinderen; 

• Pijnbeoordeling bij ouderen en/of dementie; 

• Pijnbeoordeling bij taalbarrière; 

• Pijnbeoordeling bij patiënten met cognitieve stoornis of uitingsstoornis; 

• Pijnbeoordeling van chronische pijn; 

• Pijnbeoordeling van postoperatieve pijn; 

• Pijnbeoordeling op andere afdelingen dan de SEH van het ziekenhuis;  

• RCT’s.  

Inclusiecriteria van het enquêteonderzoek waren: 

• Respondenten wie alle verplichte enquêtevragen hebben beantwoord; 

• Respondenten wie “ja” hebben geantwoord op de filtervraag: Bent u momenteel/ in het afgelopen 

jaar werkzaam geweest op een Spoedeisende Hulpafdeling in Nederland?”; 

• Respondenten met als functie gespecialiseerd verpleegkundigen SEH (gediplomeerd of in opleiding) of 

Bachelor Medisch Hulpverleners (gediplomeerd of in opleiding) of beide.  

Exclusiecriteria voor het enquêteonderzoek waren: 

• Respondenten met anderen functies (op de SEH), waaronder SEH-arts, Physician Assistent, 

Verpleegkundig Specialist acute zorg, IC-verpleegkundige, niet-gespecialiseerd verpleegkundigen, 

BMH’er ambulancezorg in opleiding, ambulanceverpleegkundigen.  

Onderzoeksverloop 

Het was de opzet om het literatuuronderzoek uit te voeren in de periode van 8 juni tot 21 juni.  

Tijdens de uitvoering van het onderzoek bleek dat de geformuleerde zoekopdracht niet de gewenste 

resultaten opleverden. Met behulp van een informatiespecialist is de zoekopdracht aangepast. Het 

literatuuronderzoek is uitgevoerd in de periode van 27 juni tot 6 juli.  

Voor het enquêteonderzoek is gestart, zijn er proefafnames uitgevoerd bij twee groepen. Zowel groep A als 

groep B bestond uit drie studenten BMH ambulance en anesthesie van de Hogeschool Utrecht en één 

persoon zonder enige kennis over het uitvragen van pijn bij patiënten. Nadat groep A een proefafname heeft 

volbracht, zijn aanpassingen gedaan aan de enquête. Vervolgens is er bij groep B een proefafname gedaan, 

waarna een definitieve versie van de enquête is gemaakt.  

De opzet van het onderzoek was om de online enquête af te nemen bij de aanwezige gespecialiseerd 

verpleegkundigen SEH en Bachelor Medisch Hulpverleners SEH (gediplomeerd dan wel in opleiding) bij 

Venticare Live 2018. Dit congres, bedoelt voor hulpverleners uit de acute zorgsector, vond plaats op 7 juni in 
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de Jaarbeurs in Utrecht van 9:00 tot 17:00. Er is verwacht om hier 30 SEH-verpleegkundigen en 10 BMH’ers 

SEH te benaderen voor anonieme deelname aan het onderzoek. Ook is beoogd om de online-enquête af te 

nemen bij de aanwezige leden van de Nederlandse Vereniging Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) bij 

de Algemene Leden Vergadering (ALV). De ALV vond plaats op 7 juni in de Hogeschool van Arnhem en 

Nijmegen in Nijmegen van 19:00 tot 21:00. Er is verwacht, dat 20 BMH’ers SEH benaderd werden met het 

verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. De enquête was toegankelijk door gebruik van een weblink, 

welke voor de respondenten beschikbaar was gesteld. Zij konden dit doen tijdens de genoemde evenementen 

met behulp van hun eigen mobiele telefoon of de beschikbaar gestelde iPads, of op een later moment thuis 

op de computer/laptop. Er werd verwacht dat het invullen van de enquête maximaal 10 minuten zou duren. 

Er is voorgenomen om een oproep met de weblink naar de online-enquête op LinkedIn en Facebook te 

verspreiden. De online-enquête bleef gedurende twee weken (vanaf 8 juni t/m 22 juni) open. Het was de 

planning om in deze periode meerdere malen een bericht op de sociale mediakanalen te plaatsen, om zo de 

respons te verhogen. Ook is aan bekenden gevraagd om deze berichten zoveel mogelijk te delen.  

Bij het benaderen van bezoekers van Venticare Live 2018, bleek dan veel van de bezoekers niet binnen de 

doelgroep van het onderzoek behoorden. Er was verwacht dat het overgrote deel van de bezoekers bestond 

uit gespecialiseerd verpleegkundigen SEH. Echter bleken de bezoekers voornamelijk ambulance 

verpleegkundigen en IC-verpleegkundigen. Ongeveer een kwart van de ruim 60 benaderde bezoekers van het 

evenement was SEH-verpleegkundige. Daarnaast bleek dat de meeste benaderden gespecialiseerd 

verpleegkundigen SEH geen tijd of geen interesse hadden om de online-enquête direct in te vullen. Met de 

potentiële respondenten is afgesproken, hoe zij werden herinnerd voor deelname aan het onderzoek op een 

later moment.  Gebruikte methoden zijn herinnering via email, Linked In of een flyer (zie bijlage 3). Op 

Venticare Live was één aanwezige SEH-verpleegkundigen en één BMH’er die de online enquête direct hebben 

ingevuld.  

Bij het bezoeken van de ALV bleek, dat er een lage opkomst aanwezigen was, namelijk 12. Het beoogde aantal 

BMH’ers is hierdoor niet bereikt. Ook hier is met de potentiële respondenten een gewenste weg afgesproken 

voor een herinnering aan deelname.  

Het is onduidelijk hoeveel potentiële respondenten gevraagd zijn voor deelname aan het onderzoek. Wel is 

bekend, dat er 84 respondenten de enquête zijn gestart. Meer dan de helft van deze respondenten (53) 

hebben de enquête volledig afgerond. Hiervan voldeden 39 respondenten aan de inclusiecriteria. De 

antwoorden van deze 39 respondenten zijn gebruikt voor de resultaten van het onderzoek.  

Data-analyse  

De kwantitatieve enquêteresultaten zijn verwerkt in tabellen en grafieken met behulp van Microsoft Excel, 

versie 1805. De antwoorden die zijn gegeven in optionele open tekstvelden zijn handmatig in Microsoft Word, 

versie 1806, geanalyseerd en open gecodeerd. Vervolgens is bepaald hoe de gegeven antwoorden worden 

verwerkt. Deze resultaten zijn gepresenteerd in bijlage 4.  
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3 Resultaten 

Literatuuronderzoek 

Deelvraag 1: Welke factoren zijn van invloed op de interpretatie van de acute pijn van 

patiënten op de Spoedeisende Hulp door SEH hulpverleners volgens de best 

beschikbare internationale wetenschappelijke literatuur? 

In de periode van 22 juni en 6 juli 2018 is systematisch literatuur onderzoek uitgevoerd in de databank 

PubMed. De zoekopdracht voor deelvraag 1 heeft 107 hits opgeleverd. Vervolgens zijn er tien 

artikelen geselecteerd met behulp van de genoemde inclusie- en exclusiecriteria op basis van de titel 

en de samenvatting. Na full-review zijn er vijf bruikbare artikelen geselecteerd. De resultaten van het 

literatuuronderzoek worden gepresenteerd op volgorde van bewijskracht volgens de indeling van het 

CBO (Van Everdingen, 1999), zie hiervoor bijlage 5.  

In het gecombineerde prospectieve follow-up en retrospectieve dataonderzoek van Pierik et al. (2017) 

is aangetoond dat er een aantal risicofactoren zijn voor het onderschatten van de acute pijn van 

volwassen patiënten door gespecialiseerde SEH verpleegkundigen. Het onderzoek richt zich specifiek 

op volwassen patiënten met ongecompliceerde trauma’s van de extremiteiten, en is uitgevoerd op 

een SEH in Enschede. De risicofactoren voor onderschatten van de acute pijn door SEH-

verpleegkundigen zijn het geslacht, het opleidingsniveau, het gebruik van pijnstilling voor aankomst in 

het ziekenhuis, de lichaamsregio van het letsel, het rookgedrag, de angstigheid en de triage-urgentie 

van de patiënt. Er zijn ook univariate verbanden aangetoond tussen andere factoren en het risico op 

onderschatting, waaronder alcoholconsumptie, bestaande chronische pijnklachten, comorbiditeit, 

bestaande depressieklachten, de mate van pijn catastroferen en de mentale gezondheid van de 

patiënt. Daarnaast blijken ook univariate verbanden te bestaan tussen het risico op onderschatting en 

het type verwonding en de tijd tussen het ongeval en presentatie op de SEH. Tot slot heeft het 

onderzoek een verband aangetoond, waarbij een hogere pijnscore van de patiënt samen gaat met een 

grotere onderschatting door de SEH-verpleegkundigen (Pierik et al., 2017). 

Het prospectief dwarsdoorsnede observatieonderzoek onderzoek van Cakir, Cete, Yigit en Bozdemir 

(2017) is uitgevoerd op de SEH van een level drie ziekenhuis in Turkije. Volgens dit onderzoek is het 

aannemelijk dat de interpretatie van de acute pijn van patiënten significant verbeterd door artsen 

inzicht te geven in de VAS-score van de patiënt. Zonder inzicht in de VAS-schaal is het gemiddelde 

verschil tussen de geschatte VAS van de arts en de gegeven VAS van de patiënt 18,04 ± 29,93 mm. 

Wanneer de arts wél inzicht heeft in de VAS van de patiënt, is het gemiddelde verschil tussen de 

pijnscores 15,28 ± 21,98 mm. Ook is het aannemelijk dat artsen de pijn vaak onderschatten, met of 

zonder inzicht in de VAS van de patiënt. Als mogelijke oorzaak gaven de onderzoekers dat de 

dagelijkse observatie van pijnlijke ervaringen het vermogen om pijn in te schatten afstompt. Echter is 

niet aangetoond dat deze onderschatting significant is (Cakir et al., 2017). 

Shaban, Holzhauser, Gillespie, Huckson en Bennetts (2012) hebben semigestructureerde interviews 

afgenomen bij SEH-verpleegkundigen van verschillende Australische ziekenhuizen. Hieruit blijkt dat 

aannemelijk is dat verpleegkundigen de subjectieve pijnscores van de patiënten niet accepteren, 

wanneer er geen zichtbare oorzaak is van de pijn of wanneer de patiënten visueel minder pijn lijken te 

hebben dan ze aangeven (Shaban et al., 2012).  

Vuille, Foerster, Foucault en Hugli (2018) deden kwalitatief onderzoek in de vorm van 

semigestructureerde interviews bij triageverpleegkundigen van een Spoedeisende Hulp in van een 

universitair ziekenhuis in Zwitserland. Volgens dit onderzoek is aannemelijk dat 
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triageverpleegkundigen gebruik maken van “objectieve data” of “klinische elementen” om de 

geloofwaardigheid van de pijnscore van de patiënt te beoordelen. Daarnaast blijkt dat de 

verpleegkundigen de pijnscores geloofwaardiger vinden, wanneer de patiënten meewerkend gedrag 

vertonen. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat de respondenten de pijnscore van de patiënt 

niet gebruik als meetinstrument, maar als hulpmiddel om zelf een inschatting te maken van de acute 

pijn van de patiënt (Vuille et al., 2018). 

Carter, Sendziuk, Eliott en Braunack-Mayer (2016) zijn van mening dat hulpverleners op de SEH hun 

pijnbeoordeling niet baseren op de symptoombeschrijving van de patiënt, maar op observeerbare 

ziektetekenen die naar voren komen bij uit observatie door een hulpverlener bij lichamelijk onderzoek 

of klinische diagnostiek. Hulpverleners vinden pijn subjectief en vertrouwen niet op een 

representatieve presentatie door patiënten (Carter et al., 2016).  

Deelvraag 2: Wat is de invloed van de interpretatie van SEH hulpverleners op de 

medicamenteuze behandeling van de acute pijn van patiënten volgens de 

best beschikbare internationale wetenschappelijke literatuur? 

De literatuursearch in PubMed heeft 29 hits opgeleverd. Er zijn zes artikelen geselecteerd voor full-

review, door de titel en samenvatting van de artikelen te beoordelen aan de hand van de vooraf 

opgestelde inclusie- en exclusiecriteria. Na full-review van deze zes artikelen blijkt dat er één artikel 

geschikt is voor het beantwoorden van de deelvraag. Dit artikel heeft bewijskracht D.  

Carter et al. (2016) zijn van mening dat de interpretatie van acute pijn door hulpverleners niet wordt 

gebaseerd op de pijnscores van de patiënten (zie ook resultaten deelvraag 1). De werkgroep is van 

mening dat dit een aantal ongewenste gevolgen heeft. Ten eerste duurt het langer voor de 

medicamenteuze pijnbestrijding wordt ingezet. Een beoordeling van de pijn op geleide van het 

pijncijfer van de patiënt leidt tot een snelle procedure. Volgens de werkgroep duurt de 

pijnbeoordeling langer wanneer de hulpverlener ervoor kiest om eerst andere metingen te doen en de 

‘geloofwaardigheid’ van de pijnscore op basis van de andere bevindingen te wegen, waardoor het 

langer duurt tot er een effectieve medicamenteuze behandeling is gevonden. Ten tweede zijn er 

volgens de werkgroep aanwijzingen dat de eigen interpretatie van de pijn van patiënten zorgt voor 

onderschatting van de pijn. Carter et al. (2016) zijn van mening dat dit zorgt voor onder behandeling 

van de pijn. Concluderend is de werkgroep van mening dat de eigen interpretatie van acute pijn door 

hulpverleners op de SEH ervoor zorgt dat de medicamenteuze behandeling van de acute pijn van 

patiënten inadequaat is (Carter et al., 2016). 

  



 
 

11 
 

Enquêteonderzoek 

Van de 84 respondenten die de enquête zijn gestart, hebben 53 de enquête afgemaakt. Hiervan 

voldoen 39 respondenten aan de inclusiecriteria van het onderzoek. 

Van respondenten bestaat 28% uit mannen en 72% uit vrouwen. De functies van de respondenten 

staat weergeven in figuur 4. Er zijn negentien SEH verpleegkundigen, zeven SEH verpleegkundigen in 

opleiding, acht BMH’ers met SEH specialisatie, vier BMH’ers SEH in opleiding en één respondent heeft 

een dubbele titel: BMH’er SEH én gespecialiseerd SEH verpleegkundige. 

  

Figuur 4: Beroepsverdelingen van de respondenten 

De gemiddelde leeftijd van de gehele groep respondenten is 33,5 jaar. De gemiddelde leeftijd per 

functie is bij de gespecialiseerd verpleegkundigen SEH het hoogste, namelijk 39 jaar. De gemiddelde 

leeftijd van de SEH verpleegkundigen in opleiding is 33 jaar. Voor de BMH’ers is dit 26 jaar en voor de 

BMH’ers in opleiding.  

Figuur 5 geeft de provincies weer waar de respondenten het laatst werkzaam zijn geweest. De meeste 

respondenten zijn het laatst werkzaam geweest in Noord-Holland, namelijk twaalf respondenten. Voor 

de provincies Friesland, Groningen, Zeeland en Limburg is dit één respondent per provincie. Verder 

zijn twee respondenten het laatst werkzaam geweest in Overijssel; drie respondenten in Drenthe, 

Zuid-Holland en Noord-Brabant; zeven respondenten in Utrecht; en acht respondenten in Gelderland. 

Geen van de respondenten is het laatst werkzaam geweest in Flevoland.   
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De respondenten hebben in de enquête NRS score van patiënten geschat aan de hand van drie 

casussen. Figuur 6 toont de geschatte NRS scores bij casus A in een box- en whisker grafiek. De 

gemiddelde NRS-score na deel 1 is 5,6. De gemiddelde score na deel 2 is 5,3 en na deel 3 is dit 6,4. De 

modus van de geschatte NRS na deel 1 is 6. De modus na deel 2 is 5 en na deel 3 is dit 6. De geschatte 

NRS scores in casus A variëren van 2 tot en met 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 5: Weergave van provincies in Nederland waar de respondenten het laatst 
werkzaam zijn geweest op een SEH in het afgelopen jaar 

Figuur 6: Box- en whisker grafiek van de geschatte NRS-scores per 
deel bij casus A 
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Figuur 7 geeft de geschatte NRS scores bij casus B weer in een box- en whisker grafiek. De gemiddelde 

NRS-score na deel 1 is 5,0. De gemiddelde score na deel 2 is 5,4 en na deel 3 is dit 6,9. De modus van 

de geschatte NRS na deel 1 is 5. De modus na deel 2 is 5 en na deel 3 is dit 7. De geschatte NRS scores 

in casus B variëren van 2 tot en met 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8 toont de geschatte NRS scores bij casus C in een box- en whisker grafiek. De gemiddelde NRS-

score na deel 1 is 6,8. De gemiddelde score na deel 2 is 6,9 en na deel 3 is dit 5,9. De modus van de 

geschatte NRS na deel 1 is 8. De modus na deel 2 is eveneens 8 en na deel 3 is dit 5. De geschatte NRS 

scores in casus C variëren van 2 tot en met 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 7: Box- en whisker grafiek van de geschatte NRS-scores per 
deel bij casus B 

Figuur 8: Box- en whisker grafiek van de geschatte NRS-scores per 
deel bij casus C 
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Met behulp van een Likertschaal geven de respondenten aan in hoeverre de factoren invloed hebben 
gehad op hun interpretatie. In tabel 1, tabel 2 en tabel 3 staan de resultaten hiervan per casus 
weergeven in frequentietabellen. Voor iedere factor zijn de hoogste percentages onderstreept. 

 Tabel 1: Frequentietabel van de mate van invloed van factoren uit casus A op de interpretatie van de 
pijn 

 

Tabel 1 laat zien dat de meeste respondenten van mening zijn dat de ingangsklacht, de gegeven 

pijnscore, de vitale parameters én de verbale uitingen van de patiënt een beetje invloed heeft op hun 

inschatting van de NRS score van de patiënt bij casus A. De meeste respondenten zijn van mening dat 

bevindingen uit het lichamelijk onderzoek en pijngedrag van de patiënt veel invloed heeft op hun 

interpretatie van de pijn. Geen van de respondenten geeft aan niet te weten wat de mate van invloed 

op hun inschatting is. Dit geldt voor alle factoren in casus A.  
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Ingangsklacht (n=39)  1 2,6% 3 7,7% 5 12,8% 17 43,6% 13 33,3% 0 - 

Gegeven pijnscore 

van de patiënt 

(n=39) 

 2 5,1% 3  7,7% 7 18,0% 22 56,4% 5 12,8% 0 - 

Vitale parameters 

van de patiënt 

(n=39) 

 2 5,1% 6 15,3% 3 7,7% 15 38,4% 13 33,3% 0 - 

Bevindingen uit het 

lichamelijk 

onderzoek (n=39) 

 0 -  1 2,6% 3 7,7% 15 38,4% 20 51,2% 0 - 

Verbale uitingen van 

de patiënt (n=39) 

 0 - 2 5,1% 6 15,3% 19 48,7% 12 30,8% 0 - 

Pijngedrag van de 

patiënt (n=39) 

 0 - 0 - 4 10,2% 16 41,0% 19 48,7% 0 - 
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Tabel 2: Frequentietabel van de mate van invloed van factoren uit casus B op de interpretatie van de 
pijn 

Tabel 2 toont dat de meeste respondenten vinden dat de ingangsklacht, de gegeven pijnscore en de 

vitale parameters van de patiënt een beetje invloed hebben op hun inschatting van de NRS score van 

de patiënt. Verder zijn de meeste respondenten van mening dat de bevindingen uit het lichamelijk 

onderzoek, de verbale uitingen en het pijngedrag van de patiënt veel invloed hebben. Eén respondent 

weet niet in welke mate de bevindingen uit het lichamelijk onderzoek zijn interpretatie heeft 

beïnvloed. Voor de andere factoren is de mate van invloed bekend bij de respondenten.  
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Ingangsklacht 

(n=39) 

 1 2,6% 0 - 7 17,9% 22 56,4% 9 23,0% 0 - 

Gegeven pijnscore 

van de patiënt 

(n=39) 

0 - 5 12,8 6 15,4% 21 53,8% 7 17,9% 0 - 

Vitale parameters 

van de patiënt 

(n=39) 

0 - 0 - 2 5,1% 21 53,8% 16 41,0% 0 - 

Bevindingen uit 

het lichamelijk 

onderzoek (n=39) 

0 - 0 - 2 5,1% 15 38,5% 21 53,8% 1 2,6% 

Verbale uitingen 

van de patiënt 

(n=39) 

0 - 0 - 4 10,3% 15 38,5% 20 51,3% 0 - 

Pijngedrag van de 

patiënt (n=39) 

0 - 0 - 1 2,6% 7 17,9% 31 79,5% 0 - 
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Tabel 3: Frequentietabel van de mate van invloed van factoren uit casus C op de interpretatie van de 
pijn 

 

Tabel 3 weergeeft dat de ingangsklacht, de gegeven pijnscore van de patiënt, de vitale parameters van 

de patiënt en de bevindingen uit het lichamelijk onderzoek een beetje invloed hebben op de 

inschatting van de meeste respondenten bij casus C. De verbale uitingen en het pijngedrag van de 

patiënt hebben veel invloed op de interpretatie van pijn volgens de meeste respondenten. Alle 

respondenten weten in welke maten de verschillende factoren invloed hebben gehad in deze casus.  
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Ingangsklacht 

(n=39) 

2 5,1% 0 - 8 20,5% 18 46,2% 11 28,2% 0 - 

Gegeven pijnscore 

van de patiënt 

(n=39) 

1 2,6% 6 15,4% 4 10,3% 22 56,4% 6 15,4% 0 - 

Vitale parameters 

van de patiënt 

(n=39) 

0 - 1 2,6% 2 5,1% 20 51,3% 16 41,0% 0 - 

Bevindingen uit 

het lichamelijk 

onderzoek (n=39) 

0 - 1 2,6% 3 7,7% 19 48,7% 16 41,0% 0 - 

Verbale uitingen 

van de patiënt 

(n=39) 

0 - 1 2,6% 1 2,6% 18 46,2% 19 48,7% 0 - 

Pijngedrag van de 

patiënt (n=39) 

0 - 0 - 0 - 11 28,2% 28 71,8% 0 - 
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Figuur 9, figuur 10 en figuur 11 weergeven de voorkeur van respondenten voor medicamenteuze 

pijnbehandeling bij casus A, casus B en casus C per deel. Deze figuren bevatten resultaten van 

meerkeuzevragen met open tekstveld. De codering van de resultaten uit de open tekstvelden staan in 

bijlage 4. Tevens bevat deze bijlage de verantwoording van ongeldige antwoorden. De antwoorden uit 

de open tekstvelden leveren geen aanvullende resultaten. 

 

Figuur 9 geeft de keuze voor medicamenteuze pijnbehandeling bij casus A weer in een staafdiagram 

en frequentietabel. De meeste respondenten kiezen voor een combinatie van paracetamol en NSAID 

in deel 1 en 2 van de casus. In deel 3 is NSAID de meest gekozen optie. In deel 2 en 3 geeft één 

respondent aan geen pijnstilling aan te bieden. Er wordt tweemaal een ongeldig antwoord gegeven. 

 

Figuur 9: Keuze voor medicamenteuze behandeling van de acute pijn van patiënt A 
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Figuur 10 is een weergave van de gekozen medicamenteuze pijnbehandeling bij casus B. Hier is de 

combinatie van paracetamol en NSAID de meest gekozen mogelijkheden in deel 2 en 3. Echter wordt 

in deel 1 van de casus door de meeste respondenten gekozen voor paracetamol. Geen van de 

respondenten geeft aan NSAID of een combinatie van NSAID en opiaten te kiezen als behandeling. In 

deel 1 en 2 van de casus willen twee respondenten de patiënt geen medicatie aanbieden. Er wordt 

één keer een ongeldig antwoord gegeven. 

 

Figuur 10: Keuze voor medicamenteuze behandeling van de acute pijn van patiënt B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30

Geen pijnstilling

Paracetamol

NSAID

Opiaat

Paracetamol + NSAID

Paracetamol + Opiaat

NSAID + Opiaat

Paracetamol + NSAID + Opiaat

Ongeldig antwoord

Geen
pijnstilling

Paracetamol NSAID Opiaat
Paracetamol

+ NSAID
Paracetamol

+ Opiaat
NSAID +
Opiaat

Paracetamol
+ NSAID +

Opiaat

Ongeldig
antwoord

Deel 1 2 21 15 1

Deel 2 2 11 1 19 3 3 1

Deel 3 6 6 10 9 8

Beloop medicamenteuze pijnbehandeling bij casus B

Deel 1 Deel 2 Deel 3



 
 

19 
 

Figuur 11 toont dat de combinatie paracetamol en NSAID in deel 1 en 2 van casus C het meest wordt 

gekozen. In deel 3 van de casus wordt echter het meest gekozen voor behandeling met een opiaat. 

Negen respondenten kiezen in deel 3 om geen medicatie aan te bieden aan de patiënt in de casus. De 

combinatie van NSAID en opiaat wordt niet gekozen. Verder kiest één respondent in deel 2 en één 

respondent in deel 3 voor behandeling met NSAIDs. Er is drie keer een ongeldig antwoord gegeven. 

 

Figuur 11: Keuze voor medicamenteuze behandeling van de acute pijn van patiënt C 
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In figuur 12, figuur 13 en figuur 14 zijn de medicamenteuze pijnbehandeling per NRS score weergeven 

van respectievelijk casus A, B en C. In deze figuren zijn de antwoorden uit de open tekstvelden ook 

verwerkt, zoals te zien in bijlage 4. 

 

Figuur 12 laat zien dat bij casus A de combinatie paracetamol en NSAID de meest gekozen optie is 

voor een NRS score vanaf 3 tot en met 9. Daarnaast kiezen relatief veel respondenten voor om 

paracetamol óf NSAID als behandeling van de pijn. Respondenten kiezen voor opiaten of een 

combinatie met een opiaat bij een geschatte NRS van 6 of hoger. In verhouding wordt minder vaak 

voor opiaten of een combinatie met opiaten gekozen dan voor paracetamol, NSAID of een combinatie 

van deze twee.   
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Figuur 12: De medicatiekeuzes voor verschillende NRS-scores bij casus A 
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In figuur 13 is te zien dat de voorkeur van de respondenten bij een geschatte NRS van 5 uitgaat naar 

de combinatie paracetamol en NSAID en op de tweede plaats paracetamol. Vanaf een ingeschatte NRS 

score van 5 worden opiaten of combinaties met opiaten ingezet. Er is in totaal driemaal besloten om 

geen medicatie aan te bieden aan de patiënt, bij een NRS van 4 en 5. Geen van de respondenten zou 

NSAID of de combinatie NSAID en opiaten aan deze patiënt willen aanbieden. Er is eenmaal een 

ongeldig antwoord gegeven. 
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Figuur 13: De medicatiekeuzes voor verschillende NRS-scores bij casus B 
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Figuur 14 toont dat ook bij casus C het meest gekozen is voor de combinatie paracetamol en NSAID of 

paracetamol. Alle mogelijke opties komen voor, behalve de combinatie NSAID en opiaten. De grens 

voor opiaten gebruik ligt bij een geschatte NRS van 5. Er wordt in totaal door 9 respondenten gekozen 

om geen medicatie aan te bieden, bij een NRS van 2, 3, 5, 6 en 8. Er zijn 4 ongeldige antwoorden 

gegeven.  

 

Figuur 14: De medicatiekeuzes voor verschillende NRS-scores bij casus C 
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4 Discussie 

Literatuuronderzoek 

Om de validiteit en betrouwbaarheid van het literatuuronderzoek te waarborgen, is er een logboek bij 

gehouden. De vooraf opgestelde inclusie- en exclusiecriteria zijn gebruikt om valide literatuur te 

selecteren. De betrouwbaarheid van de geselecteerde literatuur is geëvalueerd met behulp van de 

beoordelingscriteria van Hunink (1996) en worden hieronder beschreven.  

Volgens Pierik et al. (2017) zijn er verschillende aspecten in de klinische presentatie van patiënten die 

invloed hebben op de interpretatie van acute pijn, zoals de triage urgentie, lichaamsregio van het 

letsel, het gebruik van pijnstilling voor aankomst in het ziekenhuis, het type verwonding, de tijd tussen 

het ongeval en presentatie op de SEH, en de pijnscore van de patiënt. Ook persoonskenmerken van de 

patiënten zijn van invloed volgens het onderzoek, waaronder geslacht, opleidingsniveau, rookgedrag, 

alcoholconsumptie, angstigheid en bestaande chronische pijnklachten (Pierik et al., 2017). Het 

onderzoek maakt deel uit van een overkoepelende studie. Daarnaast is het gepubliceerd in de Journal 

of Emergency Nursing, een vooraanstaand internationaal tijdschrift wat peer-reviewed artikelen 

publiceert. Ook de beschrijving van het onderzoek is volledig  (Hunink, 1996). Dit draagt bij aan de 

betrouwbaarheid van dit artikel. Het onderzoek is specifiek gericht op de interpretatie van acute pijn 

bij patiënten met ongecompliceerd enkelvoudig trauma van de extremiteiten. Hierdoor zijn resultaten 

mogelijk niet toepasbaar voor interpretatie van acute pijn van andere patiëntpopulaties op de SEH. 

Ondanks de hoge bewijskracht en de betrouwbaarheid van het artikel van Pierik et al. (2017) dienen 

de resultaten van het onderzoek voorzichtig geïnterpreteerd te worden.  

Volgens Cakir et al. (2017) zorgt inzicht in de VAS van de patiënt ervoor dat de interpretatie door de 

arts van acute pijn van die patiënt significant verbeterd. Het onderzoek is vrij compleet beschreven. 

Echter worden in de discussie eenzijdige argumenten aangedragen en veronderstellingen gedaan, 

waardoor er een mogelijk onjuiste conclusie wordt getrokken. Daarnaast worden resultaten 

vergeleken met bestaande literatuur zonder dat verschillen worden verklaard. Dit doet af aan de 

betrouwbaarheid van het artikel (Hunink, 1996). De resultaten dienen voorzichtig geïnterpreteerd te 

worden.  

Volgens Shaban et al. (2012) ontstaat discrepantie tussen de interpretatie van de acute pijn door SEH 

verpleegkundigen en de pijnbeleving van patiënten, wanneer de oorzaak van de pijn niet zichtbaar is 

of wanneer de patiënt visueel minder pijn lijkt te hebben dan ze aangeven (Shaban et al., 2012). De 

interviews zijn verbatim getranscribeerd, geanonimiseerd en blind geanalyseerd volgens een 

gevalideerde methode, wat bijdraagt aan de betrouwbaarheid van dit onderzoek. Echter is er bij de 

selectie van interviewrespondenten gekozen voor een gemakssteekproef, waardoor representativiteit 

voor de gehele populatie niet verzekerd is (Baarda, Kalmijn, & Goede de, 2015). De resultaten van het 

onderzoek van Shaban et al. (2012) zijn nog steeds bruikbaar, maar dienen met voorzichtigheid te 

worden gegeneraliseerd. 

Volgens de resultaten van het onderzoek van Vuille et al. (2018) is het aannemelijk dat 

triageverpleegkundigen op de SEH de geloofwaardigheid van de pijnscore van de patiënt meten aan 

objectieve data of klinische elementen. Ook is het aannemelijk dat de triageverpleegkundigen de 

pijnscores eerder accepteren wanneer de patiënten meewerkend gedrag vertonen (Vuille et al., 

2018). Het doel van het onderzoek en de methode sluiten op elkaar aan. De interviews zijn 

opgenomen, volledig getranscribeerd, geanonimiseerd en geanalyseerd met behulp van open 

codering, waardoor de betrouwbaarheid van het onderzoek vergroot is (Hunink, 1996). Selectie van 

respondenten is gebaseerd op het gebruikerspatroon van het pijnprotocol. Alle gebruikerspatronen 
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zijn vertegenwoordigd in de interviews. Daarnaast zijn interviews voortgezet, tot inhoudelijke 

verzadiging bereikt is (Vuille et al., 2018). Dit vergroot de representativiteit van de resultaten voor de 

gehele populatie (Baarda et al., 2015). Echter zijn de resultaten enkel gebaseerd op de informatie die 

uit de interviews naar voren kwam, in plaats van een combinatie tussen interviews en observaties. Het 

is mogelijk dat er ongemerkte gaten bestaan tussen de werkelijke situatie en de situatie voor zover 

verpleegkundigen zich bewust zijn. Dit doet af aan de betrouwbaarheid van het onderzoek (Vuille et 

al., 2018). 

Volgens het artikel van Carter et al. (2016) baseren hulpverleners op de SEH hun pijnbeoordeling niet 

op de NRS van de patiënt, maar hechten zij meer waarde aan hun eigen observaties. De auteurs zijn 

van mening dat dit wordt veroorzaakt door een voorkeur voor vertrouwen in ziektetekenen boven 

symptomen (Carter et al., 2016). Belangrijke onderdelen van het onderzoek, waaronder doelstelling 

en methode, zijn niet beschreven in dit artikel. Het lijkt erop dat argumenten eenzijdig zijn 

onderbouwd door literatuur (Hunink, 1996). Echter is dit niet te controleren, omdat de methode mist. 

Dit maakt het onderzoek niet te herhalen en dus onbetrouwbaar (Grit & Julsing, 2012). Gezien de lage 

bewijskracht en de slechte betrouwbaarheid van het artikel, worden de resultaten van Carter et al. 

(2016) niet meegenomen in de conclusie.  

Verschillen tussen de onderzoeken uit de geselecteerde literatuur en het uitgevoerde onderzoek 

hebben invloed op de toepasbaarheid van de resultaten uit de literatuur op dit onderzoek. Ten eerste 

richt dit onderzoek zich op de acute pijnbeoordeling op Spoedeisende Hulp afdelingen in Nederland. 

Drie van de vijf onderzoeken uit de literatuur zijn uitgevoerd in andere landen, waaronder Turkije 

(Cakir et al., 2017) , Zwitserland (Vuille et al., 2018) en Australië (Shaban et al., 2012). Ten tweede 

betreffen de onderzoeken uit de geselecteerde literatuur andere onderzoekspopulaties dan het 

uitgevoerde onderzoek, namelijk artsen in opleiding (Cakir et al., 2017), nurse practitioners en 

verpleegkundige (Shaban et al., 2012) en triageverpleegkundigen (Vuille et al., 2018). Het is niet 

bekend of en in hoeverre culturele en/of etnische factoren invloed hebben op de interpretatie van 

acute pijn van patiënten op de SEH. Daarnaast is het mogelijk dat verschillen in opleiding, 

ervaringsjaren en takenpakket invloed hebben op de interpretatie van acute pijn. Hierdoor is 

onbekend in hoeverre de onderzoekssituaties uit de literatuur overeen komen met de 

onderzoekssituatie in dit onderzoek. De resultaten uit het literatuuronderzoek dienen met 

voorzichtigheid worden toegepast op de enquêteresultaten.  

Enquêteonderzoek  

De validiteit van enquêteonderzoek is afhankelijk van gebrekkige zelfkennis, selectief geheugen, 

sociaal wenselijk antwoorden en satisficing van en door respondenten (Baarda et al., 2015). Dit 

onderzoek maakt gebruik van eigen inzicht vragen gecombineerd met casusevaluaties. Op deze 

manier hebben zelfkennis en geheugen minder invloed op de resultaten. De opzet van de 

casusevaluaties beperkt echter de mogelijkheid om de individuele invloed van de verschillende 

factoren op de interpretatie na te gaan, doordat er in de casuspresentatie telkens informatie wordt 

gegeven over twee factoren tegelijk. Er is geprobeerd sociaal wenselijk antwoorden tegen te gaan 

door de enquête schriftelijk af te nemen in plaats van mondeling. Verder is de kans op sociaal 

wenselijk antwoorden verkleind doordat de enquête is geanonimiseerd. Filtervragen zijn in de 

enquête opgenomen om de validiteit van de beoogde doelgroep te controleren. Tot slot is bij werving 

van respondenten geen informatie verstrekt over het doel van het onderzoek. De enquête duurt 

maximaal tien minuten en bevat vragen die zo eenvoudig mogelijk zijn om satisficing tegen te gaan. 

Dit vergroot de validiteit van het onderzoek. 

De betrouwbaarheid van de resultaten van een enquête is in grote mate afhankelijk van de grootte en 

representativiteit van de steekproef en de respons (Baarda et al., 2015). In het onderzoek is gekozen 
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voor een combinatie van selecte steekproeven, namelijk een gelegenheidssteekproef en zelfselectie 

(Tubbing, 2014). Door op meerdere manieren te werven, reminders te versturen en herhaaldelijke 

oproepen op sociale media te plaatsen, is geprobeerd de respons en de betrouwbaarheid te verhogen  

(Baarda et al., 2015). Om de representativiteit van de selectie te toetsen, is in de enquête gevraagd 

naar respondentenkenmerken. Echter blijkt achteraf dat de representativiteit niet te toetsen is, omdat 

er geen gegevens beschikbaar zijn van kenmerken van de landelijke populatie. Dit heeft een negatieve 

invloed op de betrouwbaarheid van het onderzoek. Ook is bij de werving bekend gemaakt dat er een 

Nationale Dinercheque verloot zou worden onder de deelnemers aan het onderzoek. Dit heeft geleid 

tot een totaal van 53 respondenten, waarvan er 39 respondenten tot de beoogde doelgroep behoren. 

Het responspercentage is niet te bepalen, omdat bij de gekozen steekproefvormen niet te achterhalen 

is hoeveel potentiële respondenten bereikt zijn. Er is gebruik gemaakt van een populatieschatting om 

de betrouwbaarheid van het onderzoek te berekenen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) waren er in 2016 116.000 gespecialiseerd verpleegkundigen werkzaam in Nederland 

(CBS, 2017). Er zijn tenminste 30 verschillende verpleegkundige specialisaties (Opleiding 

Verpleegkunde HBO. Welke vervolgopleidingen zijn er?, z.d.). Dit geeft naar schatting 3900 

gespecialiseerd SEH verpleegkundigen in Nederland. Volgens de secretaris van de NVBMH, zijn er 57 

gediplomeerde BMH’ers voor de afstudeerrichting SEH geregistreerd bij de NVBMH. Op basis van deze 

aantallen is er de totale populatieomvang geschat op 5000 SEH verpleegkundigen en BMH’ers, dan 

wel afgestudeerd óf in opleiding. Met behulp van de foutenmargecalculator is de foutmarge van de 

resultaten van de enquête berekend (Foutmargeberekening, z.d.). Deze kom uit op 15% bij een 

betrouwbaarheidsniveau van 95%, ervan uitgaande dat de populatieschatting klopt. De 

betrouwbaarheid van het onderzoek is laag als gevolg van onbekende representativiteit van de 

steekproef en de geschatte foutmarge van de resultaten. De resultaten van het onderzoek dienen 

voorzichtig geïnterpreteerd te worden.  

De resultaten van het enquêteonderzoek sluiten grotendeels aan op de resultaten uit het 

literatuuronderzoek. Wanneer figuur 6, figuur 7 en figuur 8 met elkaar worden vergeleken, is te zien 

dat de hoogte van de geschatte NRS scores bij deel 1 per casus verschillend zijn. Dit is te verklaren 

doordat de NRS scores van de patiënten in de casussen ook in hoogte verschillen. In figuur 6 en figuur 

8 is te zien dat veel respondenten de pijn van de patiënt in casus A en C onderschatten. De 

onderschatting van de pijn is groter bij casus A dan bij casus C. Dit komt overeen met resultaten uit 

het literatuuronderzoek, waarin een verband is aangetoond tussen een hogere pijnscore van de 

patiënt en een grotere onderschatting van de pijn door hulpverleners (Pierik et al., 2017). De spreiding 

van de antwoorden aan dat er weinig consensus bestaat tussen hulpverleners over de ingeschatte NRS 

score. Mogelijk zorgt deze spreiding voor een vertekend beeld van de gemiddelden, waardoor het lijkt 

alsof het verband tussen een hogere pijnscore en een grotere onderschatting bestaat. Daarnaast zou 

het ook kunnen dat de onderschatting door hulpverleners in verband staat met de ingangsklacht uit 

de casussen.  

Opvallend is dat deel 1 van casus B als enige resultaat consensus tussen het merendeel van de 

respondenten én patiënt laat zien. Het is niet met zekerheid te zeggen welke van de twee factoren uit 

deel 1 deze overeenkomst veroorzaakt.  

De geschatte NRS score bij casus B wordt hoger dan de pijnscore van de patiënt, naarmate meer 

factoren omtrent de klinische presentatie bekend worden in deel 2 en deel 3. De literatuur toont aan 

dat hulpverleners pijn vaak onderschatten (Cakir et al., 2017; Pierik et al., 2017; Shaban et al., 2012;). 

Echter tonen de resultaten uit de enquête aan dat hulpverleners pijnscores ook overschatten. Het lijkt 

erop dat de verbale uitingen en het pijngedrag van de patiënt een grotere invloed hebben op de mate 

van overschatting, dan de vitale parameters en de bevindingen uit het lichamelijk onderzoek. 

Figuur 6 en figuur 7 tonen dat de gemiddelde NRS scores bij casus A en B stijgen naarmate de 
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respondenten meer informatie krijgen over de patiënten. Daarentegen is in Fout! Verwijzingsbron niet 

gevonden.figuur 8 te zien dat de gemiddelde NRS score bij casus C juist daalt. Volgens de resultaten 

van het literatuuronderzoek gebruiken verpleegkundigen tijdens triage objectieve data en klinische 

elementen om de geloofwaardigheid van de pijnscore te toetsen (Vuille et al., 2018). Het lijkt erop dat 

de respondenten de pijnscore in casus A geloofwaardiger vinden naarmate zij meer informatie krijgen 

over de klinische elementen en objectieve data. De discrepantie tussen de ingeschatte pijnscore en de 

pijnscore van de patiënt wordt in casus B en C juist groter naarmate de respondenten meer informatie 

krijgen. Dit suggereert dat de respondenten de pijnscores van deze patiënten minder geloofwaardig 

vinden.  

In tabel 1, tabel 2 en tabel 3 is te zien dat weinig respondenten vinden dat de factoren uit de klinische 

presentatie van de patiënt niet van invloed zijn op hun interpretatie. Opvallend is dat in alle casussen 

het meeste aantal respondenten vindt dat pijngedrag veel invloed heeft op de interpretatie. Echter is 

dit bij casus B en C bijna driekwart van de respondenten en bij casus A ongeveer de helft. Een 

mogelijke conclusie is dat ongeloofwaardig pijngedrag ervoor zorgt dat meer respondenten vinden dat 

dit hun interpretatie van pijn beïnvloed.  

In figuur 6, figuur 7 e figuur 8 is te zien dat de ingeschatte gemiddelde NRS het meeste verandert bij 

deel 3 van de casus ten opzichte van de veranderingen bij deel 2. Een mogelijke conclusie is dat 

factoren uit deel 3 van de casussen meer invloed hebben dan factoren uit deel 2 op de interpretatie 

van de pijn. Het zou ook kunnen dat het grotere verschil tussen deel 2 en deel 3 van de casus ten 

opzichte van deel 1 en deel 2 veroorzaakt wordt door de spreiding in de resultaten.  

In  figuur 9, figuur 10 en figuur 11 is te zien dat respondenten hun medicatiekeuze in ieder deel van de 

casussen veranderen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de verschillende factoren omtrent de 

klinische presentatie van de patiënt invloed hebben op de medicamenteuze behandeling. Verder komt 

in deze figuren naar voren dat er meer variatie in antwoorden bestaat bij casus A en C ten opzichte 

van casus B, met name in deel 3 van de casussen. Een overeenkomst in casus A en C is dat de 

patiënten zelf medicatie hadden gebruikt. In casus B is dit niet zo. Hieruit kan worden geconcludeerd 

dat er minder consensus bestaat tussen hulpverleners betreffende de medicamenteuze 

pijnbehandeling, wanneer patiënten zelf al medicatie hebben ingenomen tegen de pijn. Ook kan er 

worden geconcludeerd dat de keuzes van de respondenten nog meer variëren, wanneer zij informatie 

krijgen over de verbale uitingen en het pijngedrag van de patiënt. In figuur 9, figuur 10 en figuur 11 is 

ook te zien dat relatief weinig respondent ervoor kiezen om geen medicatie aan te bieden bij de 

verschillende casussen, met uitzondering van deel 3 in casus C. In deze casus zegt de patiënt dat de 

pijn ondragelijk is, maar vertoont geen zichtbaar pijngedrag. Volgens Shaban et al. (2012) is het 

aannemelijk dat verpleegkundigen op de SEH de pijnscore van de patiënten niet accepteren wanneer 

er geen zichtbare oorzaak is van de pijn of wanneer de patiënten visueel minder pijn lijken te hebben 

dan ze aangeven. De resultaten uit de enquête laten zien dat deze interpretatie als gevolg heeft dat 

meer respondenten ervoor kiezen om geen medicatie aan te bieden.   

Tot slot tonen de resultaten in figuur 12, figuur 13 en figuur 14 dat er geen verband lijkt te bestaan 

tussen de geschatte NRS score en de medicamenteuze pijnbehandeling. Een mogelijke verklaring is 

dat pijnbestrijding gebaseerd wordt op ‘expert opinion’ en ervaring (Berben et al., 2011). 

De resultaten laten zien dat er geen consensus bestaat over interpretatie van de pijnscore en het 

medicamenteuze vervolgbeleid door SEH verpleegkundigen en BMH’ers in de huidige praktijk. Dit is 

belemmerend voor adequate pijnbestrijding (Berben et al., 2011). Er zou verder onderzoek kunnen 

worden gedaan naar de behoefte van de hulpverleners op de SEH aan hulpmiddelen om bestaande 

richtlijnen te kunnen volgen bij de beoordeling en behandeling van acute pijn bij volwassen patiënten.  
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5 Conclusie 

In dit onderzoek is gezocht naar een antwoorde op de vraag: ‘In hoeverre beïnvloeden verschillende 

factoren uit de klinische presentatie de interpretatie van acute pijn van patiënten op de Nederlandse 

Spoedeisende Hulp door SEH verpleegkundigen en Bachelor Medisch Hulpverleners en hoe heeft de 

interpretatie invloed op hun keuze voor medicamenteuze behandeling van de acute pijn van die 

patiënten?’ Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is deze opgedeeld in meerdere deelvragen. 

Deelvraag 1: Welke factoren zijn van invloed op de interpretatie van de acute pijn van 

patiënten op de Spoedeisende Hulp door SEH hulpverleners volgens de best 

beschikbare internationale wetenschappelijke literatuur? 

De resultaten uit de literatuur geven aan dat persoonskenmerken van de patiënt, waaronder het 

geslacht, het opleidingsniveau, het rookgedrag, de alcoholconsumptie en comorbiditeit risicofactoren 

zijn voor onderschatting. Dit geldt ook voor het bestaan van angstklachten, chronische pijnklachten en 

depressieklachten, de mentale gezondheid en de mate waarop een patiënt pijn catastrofeert. 

Risicofactoren met betrekking tot de presentatie van de patiënt zijn het gebruik van pijnstilling voor 

aankomst in het ziekenhuis, de lichaamsregio van het letsel, de triage-urgentie, het type letsel en de 

tijd tussen het ongeval en presentatie op de SEH. Enerzijds is in de literatuur een verband gevonden 

tussen een hogere pijnscore van de patiënt en grotere onderschatting door hulpverleners (Pierik et al., 

2017). Anderzijds maakt inzicht in de pijnscore de interpretatie van hulpverleners wel adequater ten 

opzicht van een situatie waarin zij geen inzicht hebben in de (Cakir et al., 2017). Hulpverleners 

gebruiken objectieve en klinische informatie om de geloofwaardigheid van pijnscore van de patiënt te 

beoordelen. Aan de hand daarvan maken zij hun eigen interpretatie van de intensiteit van de acute 

pijn. Meewerkend gedrag van de patiënt heeft een positieve invloed op de geloofwaardigheid. Geen 

zichtbare oorzaak van de pijn en pijngedrag wat naar de mening van hulpverleners niet passend is bij 

de pijnscore hebben een negatieve invloed op de geloofwaardigheid (Shaban et al., 2012; Vuille et al., 

2018) 

Deelvraag 2: Wat is de invloed van de interpretatie van SEH hulpverleners op de 

medicamenteuze behandeling van de acute pijn van patiënten volgens de 

best beschikbare internationale wetenschappelijke literatuur? 

In de resultaten van het literatuuronderzoek komt naar voren dat de eigen interpretatie van de acute 

pijn van patiënten door hulpverleners ervoor zorg dat de medicamenteuze behandeling van de pijn 

inadequaat is. Het interpretatieproces vertraagd het inzetten en vinden van een adequate 

behandeling. Daarnaast zou eigen interpretatie zorgen voor onderschatting en onder behandeling van 

de pijn (Carter et al., 2016). Echter is het artikel van Carter et al. (2016) dermate onbetrouwbaar dat 

de resultaten niet worden gebruikt voor de conclusie. Deze vraag blijft vanuit de literatuur 

onbeantwoord.  
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Deelvraag 3: In hoeverre wordt de interpretatie van acute pijn door SEH 

verpleegkundigen en Bachelor Medisch Hulpverleners beïnvloed door 

verschillende fysieke en sociale factoren in de klinische presentatie van de 

patiënt met acute pijn op de SEH in Nederland? 

Er is weinig consensus tussen hulpverleners over de hoogte van de NRS scores. De interpretatie van 

acute pijn verloopt verschillend per hulpverlener. Er zijn een aantal globale overeenkomsten te 

concluderen uit de resultaten van het onderzoek. De hoogte van geschatte NRS scores is deels te 

verklaren door de hoogte van de gegeven NRS score van de patiënt. Een hogere pijnscore leek in het 

onderzoek samen te gaan met een grotere onderschatting van de pijn door SEH verpleegkundigen en 

BMH’ers. De hulpverleners kunnen de pijn ook overschatten. Het lijkt dat verbale uitingen en 

pijngedrag van de patiënt meer invloed hebben op de interpretatie van de pijn dan de vitale 

parameters van de patiënt en de bevindingen uit het lichamelijk onderzoek. Wanneer de SEH 

verpleegkundigen en BMH’ers pijngedrag ongeloofwaardig vinden, zijn meer van hen het erover eens 

dat pijngedrag veel invloed heeft op hun inschatting van de pijnscore. 

Deelvraag 4:  Wat is de invloed van de interpretatie van acute pijn door SEH 

verpleegkundigen en Bachelor Medisch Hulpverleners SEH op hun keuze 

voor de medicamenteuze behandeling van de acute pijn van patiënten op de 

Nederlandse Spoedeisende Hulp? 

De belangrijkste conclusie is dat de keuze voor de medicamenteuze behandeling van de acute pijn van 

patiënten op de Spoedeisende Hulp in Nederland, afhankelijk is van de hulpverlener en niet per sé 

samenhangt met de klachten of de pijnintensiteit van de patiënt. Er is geen duidelijk verband tussen 

de ingeschatte NRS scores van de hulpverleners en een bepaalde medicatiekeuze om de acute pijn van 

de patiënt op de SEH te behandelen. Het ontbreken van pijngedrag bij een patiënt met een hoge 

pijnscore kan ervoor zorgen dat SEH verpleegkundigen en BMH’ers kiezen om geen medicatie tegen 

de pijn aanbieden. Wanneer de patiënt zelf al medicatie heeft ingenomen, lijkt nog minder consensus 

te bestaan over medicamenteuze behandeling dan wanneer de patiënt geen medicatie heeft 

ingenomen vóór presentatie op de SEH. De keuzes van de SEH verpleegkundigen en BMH’ers lopen 

verder uiteen, wanneer zij informatie hebben over de verbale uitingen en het pijngedrag van de 

patiënt. 
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6 Aanbevelingen 

Het is duidelijk dat er weinig consensus bestaat tussen SEH verpleegkundigen en BMH’ers op de SEH 

bij het interpreteren van acute pijn en het kiezen van een medicamenteuze behandeling van die pijn. 

Uit eerder onderzoek is gebleken dat dit adequate pijnstilling belemmerd. Aanbevelingen voor SEH 

verpleegkundigen en BMH’ers op de SEH zijn: 

1. Wees bewust van het belang van pijnbeoordeling 

2. Voer pijnbeoordeling uit volgens de bestaande Nederlandse richtlijnen  

3. Rapporteer pijnscores volgens de bestaande Nederlandse richtlijnen 

4. Maak een keuze voor de medicamenteuze behandeling op basis van het geldende 

pijnprotocol van de SEH 

 

1. Er wordt vanuit dit onderzoek aanbevolen aan SEH verpleegkundigen en BMH’ers om 

zichzelf in te lezen in het belang van pijnbeoordeling, met name wanneer zij hun eigen 

interpretatie herkennen in resultaten van het onderzoek. Wanneer zij het belang van de 

beoordeling niet inzien, zal dit optimalisatie van pijnbeoordeling en behandeling 

belemmeren. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van zorg.  

2. Er is veel onderzoek gedaan naar pijnbeoordeling en er bestaan verschillende gevalideerde 

pijnschalen voor gebruik op de SEH. Daarnaast is in richtlijnen vastgesteld hoe, wanneer en 

hoe vaak pijnbeoordeling moet plaatsvinden. SEH verpleegkundigen en BMH’ers moeten 

zich bewust zijn van het feit dat pijn subjectief is en dat het gebruik van pijnschalen de 

enige manier op een adequate manier de pijnintensiteit van de patiënt te meten.  

3. Het rapporteren van pijnscores is bevorderend voor adequate pijnstilling. Wanneer er niet 

gerapporteerd wordt of wanneer onjuiste pijnscores gerapporteerd worden valt dit 

bevorderende effect weg.  

4. Kies voor een medicamenteuze behandeling van acute pijn die gebaseerd is op protocollen 

in plaats van op expert opinion of ervaring. Wanneer dit niet gebeurd, is er weinig 

consensus tussen individuele hulpverleners.  

Verder wordt aanbevolen om verder onderzoek te doen naar de behoeften van SEH verpleegkundigen 

en BMH’ers op de SEH in Nederland om pijnmanagement te kunnen optimaliseren. Aan de hand van 

de resultaten van dit onderzoek is duidelijk dat er in de huidige praktijk situatie weinig consensus 

bestaat tussen hulpverleners. Dit is geen wenselijke situatie, omdat het belemmerend kan zijn voor 

adequate pijnbestrijding.  
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Bijlage 1: Onderzoeklogboek bij literatuuronderzoek 

Zoekopdracht bij deelvraag 3  

1. Onderzoeksvraag  

Welke factoren zijn van invloed op de interpretatie van de acute pijn van patiënten door SEH 

hulpverleners volgens de best beschikbare internationale wetenschappelijke literatuur? 

2. Zoekaspecten 

Aspect 1   Aspect 2  Aspect 3   Filter 1 Filter 2: 

Language 

Acute pijn Interpretatie Spoedeisende 

hulp 

Published in the 

last 10 years 

English 

 

3. Databases 

Databases: Pubmed 

 

4. Zoekstrategie PubMed 

a. MesH-termen 

#1 Acute pijn Acute pain [Mesh] 

#2 Interpretatie Pain measurement [Mesh] 

#3 Spoedeisende 

hulp 

Emergency Service, hospital [Mesh] OR emergency nursing[Mesh] 
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b. tiab-termen 

#1 Acute pijn Acute pain[tiab] 

#2 Interpretatie Pain measurement[tiab] OR pain assessment[tiab] OR pain rating[tiab]  

#3 Spoedeisende 

hulp 

Emergency department [tiab] OR emergency room [tiab] OR emergency 

nursing[tiab] OR emergency medicine[tiab] 

c. Combineren 

#1 Acute pijn: 

Acute pain[Mesh] OR Acute pain[tiab] 

#2 Interpretatie: 

Pain measurement [Mesh] OR pain measurement[tiab] OR pain assessment[tiab] OR pain 

rating[tiab] 

#3 Spoedeisende hulp: 

Emergency Service, hospital [Mesh] OR emergency nursing[Mesh] OR 

Emergency department[tiab] OR emergency room[tiab] OR emergency nursing[tiab] OR 

emergency medicine[tiab] 

d. Advanced search Builder 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced 

#1 Acute pain[Mesh] OR Acute pain[tiab] 

#2 Pain measurement [Mesh] OR pain measurement[tiab] OR pain assessment[tiab] OR 

pain rating[tiab] 

#3 Emergency Service, hospital [Mesh] OR emergency nursing[Mesh] OR 

Emergency department[tiab] OR emergency room[tiab] OR emergency nursing[tiab] 

OR emergency medicine[tiab] 

#4 #1 AND #2 AND #3 

#5 "english"[Language] 

#6 "published last 10 years"[Filter] 

#7 #4 AND #5 AND #6 

#8 Humans[Mesh] or patient[tiab] 

#9 #7 AND #8 

#10 Publication Type: "clinical trial"[Publication Type] 

#11 #9 NOT #10 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
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5. Zoekgeschiedenis in PubMed  

 

Search uitgevoerd op 27-06-2018 
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Zoekopdracht bij deelvraag 4 

1. Onderzoeksvraag  

Wat is de invloed van de interpretatie van de acute pijn van de patiënten op de Nederlandse 

Spoedeisende Hulp door SEH verpleegkundigen en Bachelor Medisch Hulpverleners op hun 

keuze voor de medicamenteuze behandeling? 

2. Zoekaspecten 

Aspect 1   Aspect 2 Aspect 3 Aspect 4 Filter 1 Filter 2: 

Language 

Interpretatie  Acute pijn Medicamenteuze 

pijnbehandeling 

Spoedeisende 

hulp 

Published in the last 10 

years 

English 

 

3. Databases 

Databases: Pubmed 

 

4. Zoekstrategie PubMed 

b. MesH-termen 

#1 Acute pijn Acute pain[Mesh] 

#2 Interpretatie Pain measurement [Mesh] 

#3 

Medicamenteuze 

pijnbehandeling 

Pain management [Mesh] 

#4 Spoedeisende 

hulp 

Emergency Service, hospital [Mesh] OR emergency nursing[Mesh] 
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e. tiab-termen 

#1 Acute pijn Acute pain[tiab] 

#2 Interpretatie Pain measurement[tiab] OR pain assessment[tiab] OR pain rating[tiab]  

#3 

Medicamenteuze 

pijnbehandeling 

Pain management[tiab]  

#4 Spoedeisende 

hulp 

Emergency department [tiab] OR emergency room [tiab] OR emergency 

nursing[tiab] OR emergency medicine[tiab] 

 

f. Combineren 

#1 Acute pijn: 

Acute pain[Mesh] OR Acute pain[tiab] 

#2 Interpretatie: 

Pain measurement [Mesh] OR pain measurement[tiab] OR pain assessment[tiab] OR pain 

rating[tiab] 

#3 Medicamenteuze pijnbehandeling: 

Pain management [Mesh] OR pain management [tiab]  

#4 Spoedeisende hulp: 

Emergency Service, hospital [Mesh] OR emergency nursing[Mesh] OR 

Emergency department[tiab] OR emergency room[tiab] OR emergency nursing[tiab] OR 

emergency medicine[tiab] 

g. Advanced search Builder 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced 

#1 Acute pain[Mesh] OR Acute pain[tiab] 

#2 Pain measurement [Mesh] OR pain measurement[tiab] OR pain assessment[tiab] OR 

pain rating[tiab] 

#3 Pain management [Mesh] OR pain management [tiab] 

#4 Emergency Service, hospital [Mesh] OR emergency nursing[Mesh] OR 

Emergency department[tiab] OR emergency room[tiab] OR emergency nursing[tiab] 

OR emergency medicine[tiab] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/advanced
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#5 #1 AND #2 

#6 #5 AND #3 AND #4 

#7 "published last 10 years"[Filter] 

#8 "english"[Language] 

#9 #6 AND #7 AND #8 

 

5. Zoekgeschiedenis in PubMed  

 

Search uitgevoerd op 06-07-2018 
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Bijlage 2: Enquête 
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Bijlage 3: Flyer enquête 
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Bijlage 4: Verwerking van de antwoorden van de open 

tekstvelden en verantwoording ongeldige antwoorden 

CASUS A 

Deel 

van 

de 

casus 

A 

Respondent Open tekst van 

de respondent 

Interpretatie open tekst Verwerking gegevens 

uit open tekstveld 

Deel 1 32 “Pcm en nsaid” De respondent had géén boxes 

aangevinkt en In het open 

tekstveld aangegeven dat hij 

een combinatie had willen 

maken van paracetamol met 

een NSAID.  

Dit antwoord wordt 

geïnterpreteerd alsof 

de respondent de boxes 

wél aangevinkt had 

11 “combi met 

fentanyl” 

De respondent had de box  

“Paracetamol” aangevinkt en 

deze opmerking als tekst in het 

open tekstveld geschreven om 

aan te geven dat hij 

paracetamol én een opiaat 

wilde geven 

Dit antwoord wordt 

geïnterpreteerd alsof 

de respondent de box 

“paracetamol” en de 

box “opiaat” had 

aangevinkt 

Deel 2 32 “Pcm en nsaid” De respondent had géén boxes 

aangevinkt en In het open 

tekstveld aangegeven dat hij 

een combinatie had willen 

maken van paracetamol met 

een NSAID.  

Dit antwoord wordt 

geïnterpreteerd alsof 

de respondent de boxes 

wél aangevinkt had 

11 “combi met 

fentanyl” 

De respondent had de box  

“Paracetamol” aangevinkt en 

deze opmerking als tekst in het 

open tekstveld geschreven om 

aan te geven dat hij 

paracetamol én een opiaat 

wilde geven 

Dit antwoord wordt 

geïnterpreteerd alsof 

de respondent de box 

“paracetamol” en de 

box “opiaat” had 

aangevinkt 

Deel 3 29 - Respondent heeft zowel box “ik 

zou deze patiënt geen 

medicatie aanbieden” als box 

Ongeldig antwoord; 

antwoord van de 

respondent op dit 

onderdeel van de vraag 

wordt niet 
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“NSAID” aangevinkt. Deze 

combinatie is niet mogelijk. 

meegenomen in 

analyse 

25 “pat nam thuis 

pcm dan zou ik 

evt naproxen 

toevoegen” 

De respondent heeft géén 

boxes aangevinkt en in het 

open tekstveld aangegeven dat 

hij “eventueel” een NSAID zou 

geven. Het woordje 

“eventueel” geeft geen 

duidelijkheid over het moment 

van aanbieden van medicatie 

Ongeldig antwoord; 

antwoord van de 

respondent op dit 

onderdeel van de vraag 

wordt niet 

meegenomen in 

analyse 

33 “Nsaids, en 

zonodig later 

een opiaat” 

De respondent had de box  

“NSAID” aangevinkt en deze 

opmerking als tekst in het open 

tekstveld geschreven om aan te 

geven wat het vervolgbeleid 

zou zijn. Dit valt niet binnen de 

focus van het onderzoek 

Niet van toepassing; 

gegevens van het open 

tekstveld worden niet 

verwerkt 

 

CASUS B 

Deel 

van de 

casus 

B 

Respondent Open tekst van de 

respondent 

Interpretatie open tekst Verwerking gegevens 

uit open tekstveld 

Deel 1 9 “Nsaid niet bij 

verdenking 

maagklachten” 

In de vraag staat dat er 

geen contra-indicaties zijn 

voor het geven van 

medicatie  

Niet van toepassing; 

gegevens van het 

open tekstveld 

worden niet verwerkt 

Deel 2 24 “Antibiotica in overleg 

met de arts, na 

onderzoeken gedaan 

te hebben. Bv echo -> 

ahv waar de pijn is” 

Er is verder geen 

antwoord geselecteerd. 

Het is niet duidelijk of de 

respondent wel/geen 

medicatie tegen de pijn 

wilde geven 

Ongeldig antwoord; 

antwoord van de 

respondent op dit 

onderdeel van de 

vraag wordt niet 

meegenomen in 

analyse 

Deel 3  25 “indien onvoldoende 

dan morfine evt....bij 

pijnscore 5 zou ik 

verwachten dat pcm 

Er wordt toelichting 

gegeven op het vervolg 

van de eerst gift 

medicatie. Het 

Niet van toepassing; 

gegevens van het 

open tekstveld 

worden niet verwerkt 
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en naproxen afdoende 

is” 

vervolgbeleid is niet de 

focus van dit onderzoek 

29 “Paracetamol iv ivm 

misselijkheid” 

Toelichting op 

toedieningswijze 

Niet van toepassing; 

gegevens van het 

open tekstveld 

worden niet verwerkt 

36 “opiaat indien nsaid 

en pcm onvoldoende 

helpen” 

Er wordt toelichting 

gegeven op het vervolg 

van de eerst gift 

medicatie. Het 

vervolgbeleid is niet de 

focus van dit onderzoek 

Niet van toepassing; 

gegevens van het 

open tekstveld 

worden niet verwerkt 

24 “AB IV” Antibiotica is geen 

pijnmedicatie  

Niet van toepassing; 

gegevens van het 

open tekstveld 

worden niet verwerkt 

33 “PCM, zonodig opiaat 

erbij. Geen nsaids ivm 

mogelijk ct met 

contrast vloeistof” 

Er wordt toelichting 

gegeven op het vervolg 

van de eerst gift 

medicatie. Het 

vervolgbeleid is niet de 

focus van dit onderzoek 

Niet van toepassing; 

gegevens van het 

open tekstveld 

worden niet verwerkt 

7 “IV toedienen ivm 

misselijkheid” 

Toedieningswijze is geen 

onderdeel van de vraag 

Niet van toepassing; 

gegevens van het 

open tekstveld 

worden niet verwerkt 

4 “Iets voor de 

misselijkheid” 

“Iets tegen de 

misselijkheid” is geen 

pijnmedicatie 

Niet van toepassing; 

gegevens van het 

open tekstveld 

worden niet verwerkt 

 

CASUS C 

Deel 

van 

de 

casus 

C 

Respondent Open tekst van 

de respondent 

Interpretatie open tekst Verwerking gegevens 

uit open tekstveld 
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Deel 1 25 “aanvullen kan 

altijd nog..hier 

start ik mee” 

De respondent had de boxes 

“paracetamol” en “NSAID” 

aangevinkt. De tekst in het open 

veld geeft geen extra informatie 

die van toepassing is als 

antwoord op de vraag 

Niet van toepassing; 

gegevens van het open 

tekstveld worden niet 

verwerkt 

32 “Combi pcm en 

nsaid” 

De respondent had géén boxes 

aangevinkt en In het open 

tekstveld aangegeven dat hij 

een combinatie had willen 

maken van paracetamol met 

een NSAID.  

Dit antwoord wordt 

geïnterpreteerd alsof 

de respondent de 

boxes wél aangevinkt 

had 

Deel 2 5 “Eerst wachten 

wat de PCM 

doet” 

De respondent had de box 

“paracetamol” aangevinkt. De 

tekst in het open veld geeft 

geen extra informatie die van 

toepassing is als antwoord op de 

vraag 

Niet van toepassing; 

gegevens van het open 

tekstveld worden niet 

verwerkt 

32 “Combi pcm en 

nsaid”  

De respondent had géén boxes 

aangevinkt en In het open 

tekstveld aangegeven dat hij 

een combinatie had willen 

maken van paracetamol met 

een NSAID.  

Dit antwoord wordt 

geïnterpreteerd alsof 

de respondent de 

boxes wél aangevinkt 

had 

36 “opiaat indien 

nsaid en pcm 

onvoldoende 

werkt” 

Er wordt toelichting gegeven op 

het vervolg van de eerst gift 

medicatie. Het vervolgbeleid is 

niet de focus van dit onderzoek 

Niet van toepassing; 

gegevens van het open 

tekstveld worden niet 

verwerkt 

25 “mits pcm en 

naprox onvold 

effect hebben” 

Respondent had box “opiaat” 

ingevuld. De respondent wilde 

mogelijk een als vervolgbeleid 

duidelijk maken op zijn 

antwoord bij deel 1 van de 

casus. Echter is dit niet 

compleet duidelijk, dit antwoord 

kan op meerdere manieren 

geïnterpreteerd worden  

Ongeldig antwoord; 

antwoord van de 

respondent op dit 

onderdeel van de 

vraag wordt niet 

meegenomen in 

analyse 

Deel 3  14 - De respondent heeft de boxes 

“ik zou geen medicatie 

aanbieden aan deze patiënt” en 

Ongeldig antwoord; 

antwoord van de 

respondent op dit 
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“paracetamol” en “nsaid” 

aangevinkt. Deze combinatie 

van antwoorden is niet mogelijk 

onderdeel van de 

vraag wordt niet 

meegenomen in 

analyse 

22 “mogelijk iets 

wat gegeven 

wordt bij 

migraine” 

Het antwoord van de 

respondent in het open veld is 

onduidelijk. Er zijn geen boxes 

aangevinkt 

Ongeldig antwoord; 

antwoord van de 

respondent op dit 

onderdeel van de 

vraag wordt niet 

meegenomen in 

analyse 

29 “Zuurstof” Het antwoord van de 

respondent in het open veld 

geeft geen antwoord op de 

vraag. De respondent had de 

box “opiaat” aangevinkt 

Niet van toepassing; 

gegevens van het open 

tekstveld worden niet 

verwerkt. 

2 “Aanvullende 

diagnostiek”  

De respondent had geen boxes 

aangevinkt. Echter is nu niet 

duidelijk of hij geen medicatie 

wilde aanbieden of dat de 

respondent vergeten was een 

box aan te vinken. 

Ongeldig antwoord; 

antwoord van de 

respondent op dit 

onderdeel van de 

vraag wordt niet 

meegenomen in 

analyse 
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Bijlage 5: Bewijskracht van de resultaten van het 

literatuuronderzoek 

Het artikel van Pierik et al. (2017) heeft bewijskracht A1; het artikel van Cakir et al. (2017) heeft 

bewijskracht A2;  het artikel van Shaban et al. (2012) en het artikel van Vuille et al. (2018) hebben 

bewijskracht C; en het artikel van Carter et al. (2016) heeft bewijskracht D volgens de indeling van het 

CBO (Van Everdingen, 1999). De geselecteerde artikelen en hun mate van bewijskracht zijn weergeven 

in Tabel 4. 

Tabel 4: Overzicht van de geselecteerde artikelen en de mate van bewijskracht 

Titel  Auteur(s) Bewijskracht Beschrijving 

‘Painful discrimination in 

the emergency 

department: Risk factors 

for underassessment of 

patients’ pain by nurses’ 

Pierik et al. 

(2017) 

A1 Onderzoek naar de effecten van 

diagnostiek op klinische uitkomsten 

bij een prospectief gevolgde, goed 

gedefinieerde patiëntengroep met 

een tevoren gedefineerd beleid op 

grond van de te onderzoeken test 

uitslagen.  

‘Improvement in 

physician pain perception 

with using pain scales’  

(Cakir et al., 

2017) 

A2 Onderzoek t.o.v. een referentietest, 

waarbij van te voren criteria zijn 

gedefinieerd voor de te 

onderzoeken test en voor een 

referentietest, met een goede 

beschrijving van de test en de te 

onderzochte klinische populatie.  

‘Characteristics of 

effective onterventions 

supporting quality pain 

management in Aistralian 

emergency departments: 

An exploratory study’ 

(Shaban et al., 

2012) 

C Niet-vergelijkend onderzoek 

Pain assessment by 

nurses at triage in the 

emergency department: A 

qualitative study’  

(Vuille et al., 

2018) 

C Niet-vergelijkend onderzoek 

‘Why is pain still under-

treted in the emergency 

department? Two new 

hypothesis’ 

(Carter et al., 

2016) 

D Mening van deskundigen 
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