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ABSTRACT 
 

De meeste kinderen worden minstens een paar keer in hun jonge leven geconfronteerd 

met pijnlijke medische procedures. Deze ingrepen zijn vaak een bron van pijn en 

distress. Ouders hebben een significante invloed op de pijn en negatieve emoties die 

kinderen op dergelijke momenten ervaren. Hoewel nagenoeg alle ouders hun kind 

willen vergezellen, heeft hun aanwezigheid niet altijd een pijn- of stressreducerend 

effect. Deze studie wil daarom via onderzoek van de bestaande wetenschappelijke 

literatuur op zoek gaan naar de psychologische strategieën die ouders het beste kunnen 

aanwenden om hun kinderen te helpen terwijl deze acute pijn ervaren ten gevolge van 

medische procedures. Bestaand onderzoek is vaak versnipperd en concreet, zodat deze 

studie meteen ook overzicht tracht te creëren. Om dit te realiseren is het van belang het 

concept pijn duidelijk af te bakenen en pijn bij kinderen te leren begrijpen. Hier wordt 

dan ook uitvoerig op ingegaan in het literatuurgedeelte. Vervolgens wordt op zoek 

gegaan naar relevante studies (voornamelijk via online databanken zoals Web of 

Science). In het resultatengedeelte wordt een overzicht gegeven van de gevonden 

artikels en wordt werkzaamheid van mogelijke ouderlijke strategieën besproken. Een 

positief effect werd gevonden voor borstvoeding (bij zuigelingen), humor, controle van 

de eigen emoties, afleiding, creëren van realistische verwachtingen, informatie, 

stimuleren van coping en samengestelde programma’s. Geen of een negatief effect werd 

gevonden voor aanraking, kritiek, geruststelling, bezorgdheid, verontschuldiging en 

controle geven. Rond de werkzaamheid van empathie en sociale steun bestaat nog geen 

consensus. In de discussie worden bedenkingen en hiaten besproken, samen met 

implicaties voor verder onderzoek. 
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INLEIDING 
 

Voorwoord 

 

Situering 

Medische procedures zijn een vaak voorkomende bron van pijn en spanning bij 

kinderen. Ondanks de enorme vooruitgang in de gezondheidszorg tegenwoordig, 

worden kinderen nog steeds regelmatig geconfronteerd met acute pijn tijdens medische 

ingrepen nodig voor het diagnosticeren, behandelen of opvolgen van ziekte of 

verwondingen (Rudolphe et al., 1995). Zowel gezonde als chronisch zieke kinderen 

komen ermee in aanraking. Ieder gezond kind moet immers (in sommige landen 

verplicht) verschillende inentingen krijgen. Daarnaast moeten kinderen die lijden aan 

een langdurige ziekte vaak een hele resem onaangename onderzoeken ondergaan en 

krijgen ze heel wat medicatie via pijnlijke procedures (baxters, spuiten,…) toegediend. 

Daarnaast komen veel kinderen in aanraking met pijnlijke medische ervaringen zoals 

bloedafnames of lumbale puncties, als gevolg van ziekten als salmonella of meningitis 

of ongelukken met wonden of ernstige beenbreuken als gevolg. Naast de pijn die ze met 

zich meebrengen, worden deze medische procedures vaak een bron van angst en 

spanning voor kinderen en hun families. Deze angst en spanning kunnen dan weer een 

effect hebben op de pijn die wordt ervaren door het kind in kwestie (Broome, 1990).  

Deze studie zal daarom handelen over welke nu precies doeltreffende interventies zijn 

voor acute pijn tijdens medische procedures bij kinderen. Er wordt onderzocht hoe 

ouders het beste reageren in dergelijke situaties, met het oog op het reduceren van de 

pijn en/of spanning bij hun kinderen. Onderzoek heeft uitgewezen dat sommige 

gedragingen van ouders de spanning tijdens pijnlijke medische procedures kunnen 

verlagen, maar dat andere de pijn net verhogen (Blount et al., 1989, 1997; Blount, 

Sturges & Powers, 1990). Er is zelfs al gebleken dat bepaalde gedragingen van ouders 

(zoals het geven van speciale aandacht) geassocieerd zouden zijn met spanning op lange 

termijn, moeilijkheden bij het omgaan met pijn en de mogelijkheid om chronische pijn 

te ontwikkelen (Walker & Zeman, 1992; Walker, Garber & Greene, 1993). Een 

literatuurstudie naar de doeltreffendheid van ouderlijke interventies is daarom zinvol 

om de verschillende mogelijke gedragingen te evalueren en zo praktische richtlijnen te 

ontwikkelen. 
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Opbouw Studie 

In deze studie zal via bestaande onderzoeken worden nagegaan op welke manier ouders 

hun kinderen het beste kunnen begeleiden tijdens pijnlijke medische procedures, met 

het oog op het minimaliseren van hun pijn en distress. Om dit te onderzoeken is het van 

belang het concept pijn duidelijk af te bakenen en pijn bij kinderen te leren begrijpen. 

Dit is waar het literatuurgedeelte voornamelijk zal over gaan. Algemeen wordt 

aangenomen dat pijn in hoge mate persoonlijk is en vele facetten heeft (fysiologische, 

emotionele, socioculturele, enzovoort) (Uman, L.S., Chambers, C.T., McGrath, P.J. & 

Kisely, S., 2006). Er bestaan echter verschillende definities van pijn, deze zullen 

besproken worden. Later wordt aandacht besteed aan wat de prevalentie is van acute 

pijn ten gevolge van medische procedures bij kinderen. Vervolgens wordt de grens 

tussen acute en chronische pijn besproken. Hierover bestaat nog geen eensgezindheid, 

maar die grens dient getrokken te worden. Verder zal worden nagegaan welk soort 

medische procedures er zoal onder acute pijn vallen (bijvoorbeeld inentingen, puncties, 

enzovoort). Daarna zal aandacht besteed worden aan de hinder en belemmeringen die 

deze procedures met zich meebrengen. Er wordt nagegaan in welke mate ze als storend 

ervaren worden door kinderen en hun families. Ouders kunnen hierin een belangrijke rol 

spelen en hun omgang met het hele gebeuren kan medebepalend zijn voor hoe kinderen 

dit alles ervaren. Hierover bestaat echter nog geen duidelijkheid. Het zal dan ook het 

doel zijn via deze studie meer klaarheid te brengen in wat nu werkelijk helpt en wat 

niet. Er bestaan vele verschillende soorten interventies. Drie belangrijke groepen waarin 

ze kunnen worden ingedeeld, zijn cognitieve, gedragstherapeutische en cognitief 

gedragstherapeutische interventies. Er zal worden beschreven welke technieken er zoal 

bestaan in elke categorie en wat ze precies inhouden.  

Voor deze literatuurstudie werden specifieke zoektermen gebruikt, ook werden 

bepaalde inclusie- en exclusiecriteria gehanteerd. Dit komt aan bod in het 

methodegedeelte, waar wordt besproken hoe te werk werd gegaan om dit 

literatuuroverzicht tot stand te brengen.  

In de resultatensectie zal een overzicht worden gegeven van de relevante literatuur. Er 

zal worden beschreven hoe bestaand onderzoek technieken evalueert. 

In de discussie ten slotte zal de werkzaamheid van de verschillende interventies 
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kritisch worden besproken. Wat lijken, over alle onderzoeksliteratuur heen, de beste 

technieken? Daarnaast zullen eventuele hiaten in onderzoek worden aangegeven. Ook 

zal advies voor verder onderzoek worden geboden.  Er zal getracht worden aan te geven 

waar toekomstig onderzoek zich best op zou focussen, welke paden nog moeten worden 

gevolgd en welke technieken veelbelovend zijn. In praktijk kan dan gewerkt worden 

met dergelijke interventies, met het oog op het verbeteren van het verloop van medische 

ingrepen bij kinderen. Om het hele ziekenhuisgebeuren tijdens acute medische 

interventies voor kinderen (en hun ouders) aangenamer en minder stressvol te maken.  
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1. LITERATUUR 

 

1.1 Relevantie en Utiliteit Studie 

 

1.1.1 Kinderen 

Deze studie heeft als doel om duidelijk in kaart te brengen welke specifieke 

gedragingen van ouders hulpvol zijn bij het minimaliseren van de pijn en distress die  

kinderen ervaren tijdens het ondergaan van pijnlijke medische procedures. Dergelijke 

kennis kan de toepassing van geschikte technieken in de praktijk bevorderen. Op deze 

wijze kan dan de psychologische en fysieke belasting van kinderen die pijnlijke 

procedures moeten ondergaan aanzienlijk verminderd worden.  

De pijn die kinderen ondergaan omwille van medische behandelingen wordt vaak 

onderschat (Chambliss & Anand, 1997). Dit is onterecht, aangezien het bewezen is dat 

(zelfs heel jonge) kinderen pijn op een gelijkaardige manier als volwassenen ervaren 

(Porter, Wolf, Gold, Lotsoff & Miller, 1997). Er zijn echter ook een aantal belangrijke 

verschillen. Zo hebben kinderen niet dezelfde mogelijkheden als volwassenen om hun 

pijn uit te drukken (wat bijdraagt aan de onderschatting van pediatrische pijn) (de Wit, 

2001). Naast het feit dat het verbaal niveau van kinderen simpelweg nog niet volledig 

ontwikkeld is, kunnen ook angst en ziektegevoel ertoe bijdragen dat kinderen moeite 

hebben accuraat uit te drukken hoe slecht ze zich voelen (De Kuiper, 1997). Dergelijke 

onderschattingen van de impact die pijn (en medische ingrepen) op kinderen hebben, 

moeten ontkracht worden met het oog op verhoging van de levenskwaliteit van 

kinderen. Deze studie wil daarom bijdragen aan de bewustwording van het feit dat pijn 

bij kinderen erkend moet worden en dat het van belang is hen zo goed mogelijk te 

ondersteunen op dergelijke momenten.  

Daarnaast zijn er ook een aantal psychologische gevolgen die het belang van een 

goede reactie op pijn bij kinderen benadrukken. Zo onderzochten Pate, Blount, Cohen 

en Smith (1996) de invloed van angst en pijn die men ervaart tijdens het ondergaan van 

medische procedures in de kindertijd. Ze vonden dat de rapportering van angst en pijn 

in de kindertijd de mate van angst en pijn tijdens medische procedures in de 

jongvolwassenheid voorspelde. Verder werd er ook een verband gevonden met de 

vermijding van medische zorg tijdens de jongvolwassenheid. Ongeveer 50% van de 
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ouders van gehospitaliseerde kinderen geven te kennen dat hun kind zo angstig is, dat 

het interfereert met pogingen om hen te helpen ermee om te gaan (Bush, Melamed, 

Sheras & Greenbaum, 1986). Deze angst kan de behandeling op zijn beurt nog pijnlijker 

en meer stresserend maken voor het kind. Een voorbeeld van de extreme stress die 

kinderen soms ervaren in dit verband, kan gevonden worden in een onderzoek van 

Jacobsen (1991). Het betreft kinderen met een chronische ziekte zoals kanker. Zij 

moeten voor hun behandeling een groot aantal pijnlijke invasieve medische procedures 

ondergaan (bloedafnames, beenmergpuncties, baxters, enzovoort). Vele kinderen zijn na 

een aantal behandelingen echter zo angstig en ervaren zo veel aversieve emoties dat ze 

zelfs vastgehouden moeten worden door een ouder of verpleger terwijl de naald wordt 

ingebracht. Het is dus duidelijk dat hier ruimte is voor verbetering. Er is nood aan 

educatie (zowel van kinderen, ouders als verplegend personeel) om de pijn en distress 

zoveel mogelijk te beperken. Ouders moeten begeleid worden, zodat zij hun kinderen 

op de meest vlotte en minst choquerende manier door deze gebeurtenissen heen kunnen 

loodsen. Vanuit deze bevinding zal de rol van ouders in het minimaliseren van de pijn 

en distress bij hun kinderen in de volgende hoofdstukken worden besproken.  

 

1.1.2 Ouders en Personeel 

Wanneer kinderen pijnlijke ingrepen moeten ondergaan, is dit vaak ook voor de ouders 

een zeer stresserende gebeurtenis. Ouders worden vaak angstig wanneer ze hun kind 

zien lijden zonder er iets aan te kunnen verhelpen en voelen zich machteloos (Manne, 

1988). Specifieker rapporteren ouders dat het zien van hun kind in pijn tijdens medische 

procedures ook voor hen tot extreme stress-situaties kan leiden (Manne et al., 1992). 

Ook voor verplegend personeel is het vaak psychologisch zeer belastend om steeds de 

persoon te zijn die bij jonge patiënten pijn en distress veroorzaakt. Manne (1988) merkt 

op dat de ontslagratio veel hoger ligt bij verplegend personeel wiens taak vooral bestaat 

uit het uitvoeren van pijnlijke procedures bij kinderen. Ook voor zorgverleners zou het 

bijgevolg zinvol zijn om kinderen zo rustig mogelijk procedures te laten doormaken. 

 

Vanuit de literatuur is het duidelijk dat acute pijn bij kinderen tijdens medische ingrepen 

voor verschillende partijen een belasting betekent. Het is daarom van belang na te gaan 

welke gedragingen deze pijn en distress kunnen reduceren. Om dit beter te kunnen 
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plaatsen, zal eerst het theoretisch kader waarin pijn en interventies kunnen worden 

begrepen worden uitgewerkt. 

 

1.2 Theoretische Achtergrond 

 

1.2.1 Wat is  (Acute) Pijn? 

 

Huidige visie op pijn. Pijn is een complex begrip waaraan verschillende definities 

kunnen worden verleend. Een van de meest voorkomende, is deze van Merksey et al. 

(1979, p249): “Pijn is een multidimensioneel complex fenomeen, dat afhankelijk is van 

de individuele beschrijving of beleving van sensorische en emotionele ervaringen die 

gepaard gaan met (potentiële) weefselbeschadiging”. Een tweede vaak gehanteerde 

definitie is deze van de International Association for the Study of Pain (IASP, 1986). 

Men stelt dat pijn een onaangename sensorische en emotionele ervaring is, die gepaard 

gaat met echte of mogelijke weefselschade of die beschreven wordt in termen van 

dergelijke schade (er is dus ergens verwonding of er dreigt verwonding te ontstaan).  

Deze definities maken duidelijk dat prikkels die pijn veroorzaken meestal samengaan 

met weefselschade. Er zijn echter ook mensen die pijn ervaren in de afwezigheid van 

weefselschade of een duidelijke pathofysiologische oorzaak (en het onderscheid met 

pijn die wel gepaard gaat met weefselschade is bovendien amper te maken). Ook in 

deze gevallen wordt bijgevolg van pijn gesproken. Daarom is in de definitie van het 

IASP de “mogelijk” toegevoegd (voor weefselbeschadiging), een nuancering met 

verstrekkende gevolgen (Crombez, 2001).  

Loeser ontwikkelde een (veelvuldig gebruikt) model dat de integrale weergave van de 

visie op pijn biedt (fig. 1). Hij beschouwt vier niveaus en integreert zo de lichamelijke, 

psychische en sociale componenten van pijn. Dit model helpt de complexiteit van pijn 

beter te vatten. De kleinste cirkel vervat de fysische en organische dimensie van pijn. 

Pijn begint bij weefselbeschadigende energie die via gespecialiseerde receptoren 

pijnprikkels doorstuurt naar de hersenen. Daar aangekomen moeten de prikkels als pijn 

herkend worden en tot het bewustzijn doordringen (niveau twee: pijngewaarwording). 

Het zenuwstelsel registreert dus de nociceptie waardoor het lichaam pijn ervaart. Het 

derde niveau gaat vervolgens over de pijnbeleving, of de emotionele kant van pijn. Het 
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handelt over de negatieve affectieve kwaliteiten van pijn, of het lijden, en daar spelen 

ook nog andere factoren een rol dan enkel de nociceptie (vorige ervaringen, 

ontwikkelingsniveau, culturele aspecten, enzovoort). Het vierde niveau ten slotte, het 

pijngedrag, behelst de interactie tussen individu en buitenwereld. Dit gaat over alles 

waaruit buitenstaanders kunnen afleiden dat er sprake is van pijn. Ook hier spelen 

andere elementen mee dan enkel de pijnervaring zelf. Pijn wordt dus begrepen als een 

samenspel van deze verschillende niveaus. Naast lichamelijke factoren spelen ook 

gedachten, gevoelens en gedrag een rol, daarenboven is er ook nog een invloed van de 

omgeving (Van Den Brink et al., 2001 ; van Kleef, Vreeling, Dingeman & Groenman, 

2007). Deze visie op pijn is vrij recent en is een integratie van verschillende 

theoretische kaders over pijn. De huidige zienswijze op pijn was niet mogelijk geweest 

zonder de revolutionaire poorttheorie. De aanvaarding van deze theorie heeft dan ook 

verre implicaties op de medische (en pediatrische) praktijk. Daarom zal in het volgende 

hoofdstuk worden ingegaan op het tot stand komen van deze visie. 

                                           
Fig. 1 Model van Loeser 

 

Visie op pijn door de jaren heen. De idee dat men zonder feitelijke weefselschade 

ook “pijn” kan ervaren, is te danken aan een revolutionaire theorie in de visie op pijn, 

namelijk de poorttheorie van Melzack en Wall (1965). Vóór deze theorie was het 

biomedische perspectief het meest gangbare. Daarin werd pijn beschouwd als de 

passieve perceptie van weefselbeschadiging. Pijn was iets volledig lichaamsgestuurd en 

men was enkel een machteloos slachtoffer. Pijnbestrijding lag dan ook volledig in 

handen van de artsen en hing af van de beschikbare bestrijdingsmiddelen. De 

poorttheorie daarentegen beweert bijna het omgekeerde. Deze zienswijze benadrukt net 
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het belang van psychologische variabelen bij de perceptie van pijn. Men veronderstelt 

een soort poortmechanisme in de achterhoorn van het ruggenmerg. Deze poort sluit of 

gaat open onder invloed van perifere en centrale factoren. Dus het cruciale punt is dat 

naast weefselschade (bottom-up), ook aandacht, angst en verwachtingen een invloed 

kunnen uitoefenen op onze pijnperceptie (top-down). Een van de gevolgen is dat het 

afleiden van de aandacht of juist een focus op de pijn een (onbewuste) invloed op het 

poortmechanisme kunnen hebben. De implicaties van deze bevindingen zijn moeilijk te 

overschatten. Consequenties van de nieuwe visie zijn onder andere dat de mens zelf zijn 

pijnbeleving kan beïnvloeden. Pijn moet niet noodzakelijk ondergaan worden. Door het 

gebruik van gepaste copingsstrategieën kan men zelf zijn pijn verlichten. 

De cognitieve visie op pijn bouwt verder op de poorttheorie. Er wordt gesteld dat 

psychofysiologische reacties en gedragingen correleren met de context waarin men zich 

bevindt en de betekenis die men eraan toekent. Dus aandacht, attributies en 

verwachtingen over de controlemogelijkheden zijn van belang (Crombez, 2001). De 

visie op pijn is dus in de loop der jaren in grote mate veranderd. Niet alleen is de 

aandacht voor het fenomeen pijn toegenomen, maar daaraan gekoppeld is men ook meer 

gaan zoeken naar manieren om pijn te bestrijden.  

 

Pijnbeleving. Pijn is een subjectief gegeven, dat door iedereen anders wordt ervaren. 

Volgens Cassell (1982) is er sprake van lijden wanneer pijn aanleiding geeft tot een 

gevoel van controleverlies, overweldigend is, wanneer de bron niet gekend is, de 

betekenis van de pijn beklemmend is of wanneer de pijn chronisch is. Pijnbeleving is 

dus een complexe aangelegenheid. Niet alleen is de lichamelijke (sensoriële) 

gewaarwording van belang, er zijn ook een heel aantal andere factoren die een rol 

spelen. Zo is er een effect van culturele factoren, gezin en werkomstandigheden. 

Daarnaast oefenen ook persoonlijkheid, ontwikkelingsstadium, huidige psychologische 

toestand en eerdere ervaringen met pijn een grote invloed uit. Iemand die bijvoorbeeld 

erg angstig is, zal veel aandacht aan de pijn schenken en daardoor het pijngevoel net 

intenser en erger maken (Katz, & Melzack, 1999 ; Price, Riley, & Wade, 2001 ; van 

Kleef et al., 2007). Ook Hagan et al. (2001) komen tot de bevinding dat pijn uit 

zintuiglijke, emotionele, cognitieve en gedragsmatige componenten bestaat en dat deze 

in interactie treden met socioculturele, contextuele en ontwikkelingsfactoren.  
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Om pijn te begrijpen is het ook van belang onderscheid te maken tussen verschillende 

vormen van pijn. Dit zal in wat volgt worden besproken. 

 

Acute vs. chronische pijn. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen acute en 

chronische pijn (en eventueel als derde nog recurrente of terugkerende pijn). Acute pijn 

kan samengevat worden omschreven als pijn met een variabele, doch korte duur met 

een plots begin, een aanwijsbare oorzaak en een beperkt, voorspelbaar verloop. Acute 

pijn ontstaat dus plotseling, maar gaat ook relatief snel weer over. Klinisch neemt men 

de grens van drie maanden, al wordt er soms ook voor gekozen om zes maanden als 

uiterste limiet te stellen (Merksey, 1994). Deze soort pijn wordt veroorzaakt door een 

schadelijke prikkel en vermindert qua intensiteit gedurende het genezingsproces, om 

daarna helemaal te verdwijnen (de Wit, 2001). Volgens een studie van Foussat, 

Delafosse, Moussa, Godard en Orgiazzi (1995) zou acute pijn te wijten zijn aan een 

teveel aan nociceptie (activering  van nociceptoren zorgt voor een pijngevoel). Deze 

activering kan verschillende mogelijke oorzaken hebben. Zo kan de aanleiding 

iatrogeen zijn, dat wil zeggen dat de pijn veroorzaakt wordt door medische ingrepen 

(drainage, beenmergpuncties, bloedafname, …). Andere mogelijke oorzaken zijn ziekte 

of trauma (bv. breuk). Daarnaast onderscheidt acute pijn zich, volgens Foussat et al., 

door zijn verschillende gedrags-, motorische en neurovegetatieve kenmerken.  

Men spreekt van chronische pijn wanneer er zich herhaalde of continue episodes van 

pijn voordoen. Het gaat om een onaangename pijngewaarwording die enerzijds het 

gevolg kan zijn van een duidelijk omschreven medische ziekte (zoals kanker) ofwel pijn 

is die aanhoudt en langer aanwezig blijft dan de gewone duur van de ziekte of de 

oorspronkelijke weefselbeschadiging waardoor hij wordt veroorzaakt (dit is drie tot zes 

maand na het initieel letsel) (American Pain Society, 2001 ; Crombez, 2001 ; IASP, 

1986 ; van Kleef et al., 2007). Deze pijn is dus niet (rechtstreeks) meer gekoppeld aan 

weefselbeschadiging. Verder worden, naargelang de pijn langer aanhoudt, emotionele, 

cognitieve en gedragsmatige componenten van groter belang. Dit impliceert vaak ook 

een moeilijkere behandeling ervan (de Wit, 2001). 

Verder bestaat er ook nog recurrente of intermitterende pijn. Dit is pijn die minder 

lang dan drie maand aanwezig is, maar waarbij de persoon in kwestie vroeger ook 
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pijnepisodes heeft meegemaakt (Crombez, 2001). Omwille van de belangrijke 

verschillen tussen deze drie soorten beperkt deze studie zich uitsluitend tot acute pijn.  

 

 Andere courante opdelingen. Een gangbare opdeling is deze in nociceptieve, 

viscerale en neuropathische pijn. Deze classificatie berust op de vermoedelijke 

oorsprong van de pijn, op welke plaats de pijn veroorzaakt wordt. Nociceptieve pijn is 

pijn ten gevolge van activatie van perifere zenuwuiteinden in de huid of het 

bewegingsapparaat. Typisch is dat deze pijn erg accuraat kan gelokaliseerd worden. 

Daarnaast voelt hij vaak scherp, stekend of kloppend aan. Viscerale pijn daarentegen 

komt voort uit inwendige organen en is eerder vaag en zeurderig. Ten slotte is er ook 

nog neuropathische pijn, waarbij de oorsprong in perifere of centrale 

zenuwbeschadiging te vinden is. Deze pijn voelt eerder branderig en scherp aan 

(vergelijkbaar met nociceptieve pijn) (Bevernage Pauwelijn et al., 1999). 

Pijn kan ook ingedeeld worden in functie van de aard van de pijn. Deze indeling 

maakt een onderscheid tussen traumatische, maligne en benigne pijn. Bij traumatische 

pijn ligt de oorzaak aan een medische ingreep, daarom wordt naar deze vaak ook 

gerefereerd als operatieve pijn. In het geval van maligne pijn daarentegen wordt de pijn 

veroorzaakt door een kwaadaardige aandoening of kanker. De pijn is dan afkomstig van 

een tumor die uitzaait of groeit en daardoor aangrenzend weefsel wegdrukt of 

beschadigt. Daarnaast kan de pijn ook veroorzaakt worden door de behandeling van de 

kanker of de algemene aftakeling van het lichaam door de ziekte. Als benigne pijn 

beschouwt men dan pijn met een niet levensbedreigend karakter of onbegrepen pijn 

(pijn waarvan men de oorzaak niet duidelijk kent). Deze benaming lijkt tegenwoordig 

echter vrij achterhaald, aangezien deze pijn allesbehalve goedaardig is en de 

levenskwaliteit evenzeer kan aantasten. Daarnaast benadrukt deze benaming de 

beperkingen van de huidige medische kennis, waardoor zowel benigne als  onbegrepen 

pijn beide eigenlijk geen zinvolle termen zijn (Crombez, 2001 ; de Wit, 2001). 

Verder kan een opdeling naar snelheid worden gemaakt. Men spreekt van primaire en 

secundaire pijn, of respectievelijk ‘fast’ en ‘slow pain’. Primaire pijn is een snelle, zij 

het kortstondige, pijnscheut die goed te lokaliseren is (en fysiologisch gezien wordt 

veroorzaakt door prikkeling van Aδ-vezels). Secundaire pijn ontstaat langzamer (komt 

na de primaire) en heeft eerder de eigenschap om zeurderig en vervelend te zijn. 



 

 
 

21 

Daarnaast is deze ook minder accuraat te lokaliseren en duurt veel langer (prikkeling 

van C-vezels) (de Wit, 2001). 

Tot slot kan men ook spreken van psychosomatische pijn, dit is pijn zonder 

lichamelijke oorzaak, maar wel door psychische factoren bepaald. In medisch-

psychologische termen wordt vaak over conversie gesproken. 

 

Pijn vs. distress. Naast de verschillende opdelingen die binnen het begrip ‘pijn’ 

kunnen gemaakt worden, is het ook van belang om de concepten pijn en distress1 goed 

uit elkaar te houden. De term distress omvat meer dan enkele pijnervaring, het gaat 

vooral ook om angst en spanning. Waddell en Turk (1992) omschrijven het als een 

concept dat angst, depressie en een toegenomen bewustzijn van het lichaam behelst. In 

vergelijking met de term ‘pijn’ (die in hoofdzaak over de lichamelijke gewaarwording 

gaat) heeft ‘distress’ dus meer uitgesproken betrekking op de subjectieve dimensie. 

Distress wordt vaak geoperationaliseerd als huilen, schreeuwen, verbaal weerstand 

bieden, uiten van pijn, angst of andere negatieve emoties, vragen naar uitleg en/of 

emotionele steun, enzovoort (Miller et al., 2001). 

Gezien de verschillende nuances van pijn en distress, en omdat de interventies die 

erop gestoeld zijn, niet noodzakelijk identiek zijn, is voorzichtigheid geboden. In veel 

studies wordt hier echter weinig aandacht aan besteed en gebruikt men distress als 

uitkomstvariabele. In deze studie wordt geprobeerd deze belangrijke opdeling te 

respecteren en daarom zal steeds worden aangegeven of het om pijn of distress gaat. 

Onderzoek met betrekking tot distress, zal echter toch worden opgenomen. Vooreerst 

omdat dit begrip nauw verwant is aan het concept pijn, maar ook omdat het een 

interessante uitkomstvariabele is wat betreft negatieve gevolgen van medische 

procedures bij kinderen. Bijgevolg kunnen manieren om de distress te verlagen alleen 

maar bijdragen tot de poging om de pijn en het traumatische effect van medische 

procedures zo laag mogelijk te houden. Ook is uit onderzoek gebleken dat de mate van 

distress tijdens het ondergaan van medische procedures correleert met de leeftijd. In het 

algemeen geldt dat hoe jonger men is, hoe meer distress er wordt ervaren. Daarnaast is 

het ook zo dat meisjes typisch een grotere mate van distress ondervinden dan jongens 

                                                
1 Omdat er geen eenduidig Nederlandstalig equivalent bestaat voor het woord ‘distress’, 
werd hier gekozen om de Engelse term te behouden. 
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(Jay, Ozolins, Elliott & Caldwell, 1983 ; Katz, Kellerman & Siegel, 1980). 

 

Functie van (acute) pijn. Nu het begrip pijn werd verduidelijkt, kan worden 

ingegaan op het ‘waarom’ van pijn. Pijn is erg onaangenaam, maar daarom niet minder 

nuttig. Pijn heeft immers de goede eigenschap ons te beschermen tegen mogelijke 

schadelijke interne en externe gebeurtenissen. Pijn kan dus beschouwd worden als een 

alarmsignaal, dat aangeeft dat er iets mis is met ons lichaam. In die zin is pijn een zeer 

zinvolle sensatie die zeker niet mag genegeerd worden (UMC St. Radboud, 2007). 

Vooral bij acute pijn is deze waarschuwingsfunctie erg uitgesproken. Er wordt een 

signaal gegeven dat ergens iets fout loopt en dat er maatregelen moeten worden 

getroffen. Daarnaast heeft acute pijn ook een beschermende functie, namelijk de plaats 

van beschadiging ontzien door het niet gebruiken of laten rusten ervan te stimuleren. 

Bij chronische pijn ligt de situatie anders. In veel gevallen is hier immers geen sprake 

meer van een waarschuwingsfunctie, aangezien er slechts een laag verband tussen 

chronische pijn en een oplosbare lichamelijke oorzaak gevonden wordt. In veel gevallen 

vindt men geen rechtstreeks aanwijsbare oorzaak van de pijn waardoor de situatie voor 

de pijnlijder in kwestie uitzichtloos wordt. Als men dan toch een oorzaak kan 

aanwijzen, is het probleem meestal dat deze niet weg te nemen valt (de Wit, 2001). Dit 

in tegenstelling tot acute pijn, waarbij de oorzaak meestal relatief goed vast te stellen is 

en waarbij de pijn over het algemeen kan verholpen worden met de gepaste medicatie. 

 

Zoals eerder werd besproken zijn er heel wat gelijkenissen tussen pijnbeleving bij 

volwassenen en kinderen. Er dient echter rekening gehouden te worden met het feit dat 

pijn bij kinderen en volwassenen ook een aantal verschilpunten kent. Een goede 

specificatie van pijn bij kinderen is dus van belang voor dit onderzoek en zal hieronder 

verder worden uitgewerkt. 

 

1.2.2 Pijn bij Kinderen  

 

Situering. In tegenstelling tot pijn bij volwassenen, is er over pijn bij kinderen nog 

niet zoveel bekend rond de prevalentie. Wat men wel weet is dat de meest voorkomende 

vorm van pijn bij gezonde kinderen acute pijn is. Deze kan veroorzaakt worden door 
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verwonding of ziekte, maar meestal is hij afkomstig van noodzakelijke medische 

procedures (zie infra). In het algemeen hebben kinderen het meeste last van hoofdpijn, 

buikpijn en pijn aan de ledematen (Watson et al., 2002).  Foussat et al. (1995) stellen 

dat het begrijpen en het evalueren van pijn bij kinderen bepaald worden door hun 

maturiteit op psychologisch, intellectueel en affectief vlak. Dit impliceert dat 

pijnevaluatie moet worden aangepast aan de leeftijd van het kind. Pijn bij kinderen gaat 

daarnaast vaak samen met angst, vermijding en somatische symptomen. Ook bij ouders 

wordt vaak meer distress geobserveerd (Hagan et al., 2001). Zoals eerder gezegd spelen 

zowel sociale omgeving als individuele variabelen een rol in pijnervaring. Dit 

impliceert dat niet alleen kinderen zelf hun pijnervaring beïnvloeden, ook de mensen 

rondom hen (en in de eerste plaats hun ouders) zijn van belang. Verder bepalen ook 

leeftijd en ontwikkelingsniveau mee hoe een kind pijn zal ervaren en uiten. Zo hebben 

jongere kinderen meestal nog geen goed beeld van hun lichaam en de functies ervan en 

is het bijgevolg moeilijk voor hen om accuraat aan te geven waar hun pijn zich voordoet 

(typisch wordt alles als “buikpijn” beschreven).  Er is immers een zekere levenservaring 

vereist om gevoelens correct te leren herkennen en die hebben jonge kinderen nog niet 

(De Kuiper, 1997). Verder speelt ook het geslacht een rol. Meisjes tussen vier en 

achttien jaar ervaren significant meer en intensere pijn dan jongens. Dit 

geslachtsverschil is niet aanwezig bij kinderen jonger dan drie (Perqui et al., 2000). Dit 

is congruent met de bevinding dat ook in een volwassen populatie vrouwen intenser en 

frequenter pijn ervaren (Lautenbacher & Rollmann, 1993). Over de oorzaak hiervan 

bestaan verschillende hypothesen, een van de meest overtuigende is dat vrouwen de 

neiging zouden hebben om meer te internaliseren en te catastroferen, waardoor de 

pijnbeleving geïntensifieerd wordt (Keogh & Eccleston, 2006 ; Sullivan, Tripp, & 

Santor, 2000). Daarnaast zijn ook vroegere pijnervaringen van belang. Negatieve 

herinneringen aan eerdere pijn kunnen nieuwe pijnervaringen beïnvloeden (cfr. de 

zogenaamde wittejassenangst bij kinderen) (Zeltzer & Feldman, 1999). Ten slotte is er 

ook nog een effect van relevante contextuele en psychologische factoren. Al deze 

elementen samen bepalen hoe het nociceptief systeem op weefselbeschading reageert en 

zal reageren (McGrath, 1990). Ervaring met pijn is ook een belangrijke factor. Kinderen 

die regelmatig pijnlijke medische procedures moeten ondergaan ervaren minder distress 

en beschikken over betere copingstechnieken om met pijn om te gaan. Ze gaan actiever 
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om met de pijn, in plaats van te vervallen in aangeleerde hulpeloosheid. Door deze 

strategie wordt de hele ervaring minder onaangenaam (Miller, Johan-Murphy & 

Zhelezniak, 2001). 

Verder werd ook vastgesteld dat er een leercurve bestaat voor het ervaren van pijn: 

pas na een aantal confrontaties met pijn, kan je de ernst ervan beter inschatten. Het is 

niet het pijn voelen zelf dat men moet verwerven (pijn is immers een primair gevoel dat 

het organisme tegen schadelijke invloeden moet beschermen), het is veeleer de 

subjectieve interpretatie van pijn die men zich eigen maakt door ervaring (Landelijke 

Pijnwerkgroep NICU’s, s.d.). 

 

Uitingsvormen van pijn bij kinderen. Geen enkel kind reageert hetzelfde op 

pijnprikkels, waardoor het vrijwel onmogelijk is om een perfecte beschrijving van een 

kind dat lijdt te geven. In het algemeen kan pijn kan zich uiten op drie verschillende 

vlakken.  

Ten eerste is het mogelijk uiteenlopende effecten op het gedrag te observeren. 

Kinderen kunnen vertellen dat ze pijn hebben, of kunnen gaan kreunen of huilen. 

Sommige kinderen gaan zich terugtrekken en worden plots heel stil, terwijl anderen niet 

stoppen met huilen. Bij jongere kinderen is de huil vaak hoog en intens. Kinderen 

kunnen verder de neiging hebben om voor korte tijd hun adem te gaan inhouden op het 

moment van de pijnprikkel. Daarnaast  kan een kind minder of juist meer gaan slapen 

wanneer het pijn lijdt en zijn er mogelijks veranderingen op vlak van vigilantie 

(waakzaamheid) observeerbaar. Kinderen kunnen ook erg angstig en soms zelfs 

agressief worden, wanneer ze pijn ervaren. Daarbij aansluitend zoeken sommige 

kinderen extra geborgenheid, terwijl anderen juist afwerend reageren en van zich af 

bijten (Crombez, 2001; Fournier-Charrière, 2008 ; UMC St. Radboud, 2007).  

Een tweede mogelijke uitingsvorm situeert zich op het vlak van de motoriek. 

Enerzijds zien we hier de faciale expressie. Zo trekken kinderen die pijn hebben 

bijvoorbeeld vaak grimassen. Ze klemmen hun lippen op elkaar, hebben een gerimpeld 

voorhoofd, knijpen hun ogen stijf dicht of sperren ze juist wijd open. Hun kin kan 

verder ook trillen en/of hun tong kan strak opgespannen worden. Ook van een 

veranderde lichaamshouding kan men veel afleiden. Kinderen die pijn hebben kunnen 

geagiteerd worden en heel gespannen spieren hebben. Ze kunnen erg beweeglijk 
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worden, of juist helemaal niet meer bewegen. Verder zijn ook gebalde vuisten, 

opgetrokken benen, aangespannen buikspieren of een algemeen krampachtige houding 

tekenen dat er iets mis is (Crombez, 2001; UMC St. Radboud, 2007).  

Een derde mogelijkheid ten slotte, is dat de pijn tot uiting komt op neurovegetatief 

niveau. Pijn geeft immers aanleiding tot een stressreactie en deze kan worden afgelezen 

aan de hand van hartslag, bloeddruk en andere fysiologische maten. Ook zweethanden 

of een klamme huid in het aangezicht (rood of juist erg bleek) kunnen een uitingsvorm 

van pijn zijn (Crombez, 2001; UMC St. Radboud, 2007).  

 

Hoe beleven kinderen pijn? Tegenwoordig lijkt het bijna vanzelfsprekend om aan te 

nemen dat kinderen vanaf hun geboorte pijn kunnen ervaren. Vroeger zijn medici er 

echter lange tijd van uitgegaan dat de pijnzin bij jonge kinderen nog niet voldoende 

ontwikkeld was opdat zij bewust pijn zouden kunnen ervaren. Daarom werden kinderen 

tot 100 jaar geleden nog geopereerd zonder verdoving. Volgens wat David Chamberlain 

(1998) het brain matter paradigma noemt, veronderstelde men toen immers een 

rechtevenredig verband tussen hersenvolume en zintuiglijke waarneming. Men geloofde 

dus enerzijds dat er een geringere pijngewaarwording was en anderzijds een minder 

goede herinnering ervan. Dergelijke theorieën zorgden er, samen met foutieve ideeën 

rond het gebruik van analgetica bij kinderen, voor dat er (naar de huidige normen) 

onaanvaardbare zaken gebeurden op neonatale afdelingen. Zo werden er bijvoorbeeld 

geen of amper pijnstillers toegediend tijdens operaties bij baby’s (Schreuder, 2009). Het 

is slechts recent dat deze opvattingen achterhaald werden. De laatste decennia zijn er 

immers voldoende bewijzen gevonden om aan te nemen dat kinderen meer en op 

jongere leeftijd kunnen waarnemen dan wat vroeger verondersteld werd en dus zeker 

ook in staat zijn tot nociceptie of pijnbeleving (Stroecken & Verdult, 2009). Kinderen 

zijn in staat pijn te voelen van zodra ze 20 weken oud zijn. Het is dus onjuist te stellen 

dat heel jonge baby’s minder pijn dan volwassenen zouden voelen. Zeer jonge kindjes 

kunnen evenzeer erge pijnen doorstaan. Mogelijks zijn ze zelfs gevoeliger voor pijn dan 

volwassenen. Een verschil is dat zij nog niet over de mogelijkheden beschikken om dit 

verbaal te uiten. Onderzoek toonde aan dat er duidelijke gedragsmatige en fysiologische 

veranderingen kunnen worden geobserveerd na het uitvoeren van een pijnlijke 

procedure (van Kleef et al., 2007). Recente bevindingen wijzen er zelfs op dat 
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procedurele pijn bij pasgeborenen negatieve gevolgen kan hebben op fysiologisch, 

gedragsmatig en hormonaal vlak. Hevige pijn kan bij kindjes die de taal nog niet 

machtig zijn tot zware trauma’s leiden, net omdat ze het niet kunnen verwoorden (taal 

als bemeesteringspoging, dixit Lacan (Verhaeghe, 2002)). Er wordt de laatste jaren dan 

ook meer toegezien op een correcte pijnherkenning en –bestrijding bij jonge kinderen 

(Vlaamse Pijnliga, s.d.).  

 

1.2.3 Ouders en Pijn  

 

Wat is de rol van ouders? Klinische ervaring en psychologische theorieën 

beklemtonen de belangrijke rol die ouders spelen bij de pijnervaring van hun kinderen 

(Chambers, Craig, & Bennett, 2002). Reeds in 1989 vonden Gonzalez et al. (1989) dat 

kinderen het aanwezig zijn van hun ouders als de meest helpende factor beschouwen 

wanneer ze pijnlijke (in dat geval invasieve) ingrepen moeten ondergaan. Ouders 

kunnen op verschillende manieren reageren wanneer hun kinderen pijn lijden. Niet elk 

van deze manieren is even effectief. Onderzoek suggereert dat gedrag van de ouders 

vaak de distress die kinderen voelen tijdens het ondergaan van pijnlijke medische 

procedures moduleert (Blount, Sturges, Powers, James & Prater, 1989). Sommige 

gedragingen kunnen de pijn minder intens of minder lang laten lijken, maar andere 

kunnen de gepercipieerde pijn zelfs nog verergeren. Blount et al. (1989) stellen dat 

ouder-kindinteracties copingsgedrag kunnen bevorderen en behouden, en zo dus het 

gevoel van pijn bij kinderen beïnvloeden. Ook verder onderzoek (Blount, Landolf-

Fritsche, Powers & Sturges, 1991 ; Vance & Eiser, 2004) toont aan dat er een verband is 

tussen de communicatie met ouders en de mate van distress die kinderen ervaren tijdens 

het doorstaan van pijnlijke medische procedures. Daarnaast bieden verschillende 

experimentele studies evidentie voor de directe impact van ouders op pijnervaring en 

expressiepatronen van kinderen. Zo zouden kinderen observationeel leren hoe te 

reageren op pijnlijke stimuli (Goodman, & McGrath, 1999). Ook Goodman, McGrath 

en Forward (1997) besluiten na onderzoek dat de familiecontext een rol speelt bij het 

aanleren van pijngedrag. De sociale leertheorie (Bandura, 1977) bevestigt dit eveneens 

door te stellen dat ouders informatie over hoe om te gaan met pijn doorgeven aan hun 

kinderen (via onder andere modeling en bekrachtiging). Modeling of imitatie-leren 
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wordt gedefinieerd als de vaardigheid om te leren uit observatie. Het zorgt ervoor dat 

mensen regels vormen over de generatie en regulatie van hun gedrag, zonder het 

betreffende gedrag daarvoor zelf eerst te moeten gesteld hebben (Bandura, 1986).  

Kinderen observeren dus hoe hun ouders omgaan met pijnervaringen en bootsen dit dan 

na. Zo werd bijvoorbeeld gevonden dat kinderen van wie een ouder aan chronische pijn 

lijdt een significant hoger risico lopen om zelf pijn en pijn-gerelateerde problemen te 

krijgen, dan kinderen wiens ouders geen pijnstoornis hebben (Goodman & McGrath, 

2003). Thastum et al. voerden in 1997 een experimentele studie uit. Ze observeerden 

matige correlaties tussen kinderen en hun ouders op vlak van gerapporteerde 

pijnintensiteit en pijndrempel. Ook Goodman & McGrath (2003) rapporteerden 

resultaten congruent met de modeling-hypothese. Tijdens een experimentele pijn 

inductie taak vonden ze dat het observeren van het gedrag van de moeder het pijngedrag 

van de kinderen direct beïnvloedde (en dit gold vooral voor gelaatsuitdrukkingen en 

pijndrempel). Samen met bekrachtiging van bepaalde pijnresponsen door (onder andere) 

de ouders worden zo bepaalde adaptieve en maladaptieve reacties op pijn gevormd en 

behouden. Operante conditioneringsschema’s kunnen ervoor zorgen dat ouders hun 

kinderen onbewust bepaalde reacties op onder andere pijnprikkels aanleren. Een situatie 

(S) geeft vaak aanleiding tot een emotionele reactie (R). Deze reactie bestaat uit drie 

componenten, namelijk een gevoelsmatige, een gedachten- en een gedragscomponent. 

Deze oefenen onderling een invloed op elkaar uit. De eerste twee responscomponenten, 

voelen  en denken, worden de geconditioneerde emotionele respons (CER) en de 

coverte operante reactie (COR) genoemd. Deze spelen zich binnen het organisme af en 

zijn niet noodzakelijk waarneembaar voor buitenstaanders. De gedragscomponent of 

geconditioneerde respons (CR) daarentegen kan wel geobserveerd worden. De reactie 

(van de ouders) op deze laatste component beïnvloedt niet alleen het gedrag, maar heeft 

ook een effect op de interne reacties. Wanneer we dit toepassen, kan het bijvoorbeeld 

zijn dat een stimulus als een pijnervaring een kind angstig maakt en laat reageren met 

heftig huilen. Dit triggert bij ouders empathische gevoelens waardoor deze troostend 

gaan reageren. Hierdoor leert het kind echter dat zijn gedrag beloond wordt (het wordt 

getroost en krijgt aandacht van de ouders) en zal het dit gedrag in de toekomst nog gaan 

stellen. Op lange termijn heeft deze reactie negatieve gevolgen, daar zij ook de 

gevoelens en gedachten van het kind negatief beïnvloedt en het kind nog angstiger laat 
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denken en voelen (van Dongen-Melman & Nijhoff-Huysse, 2003). 

Daarenboven zijn sommige ouderlijke gedragingen in acute pijnsettings geassocieerd 

met het verhogen of verlagen van de distress bij hun kinderen. Het gaat hier om sterke 

relaties, 55% van de variantie in distress bij het kind kan worden verklaard door 

ouderlijk gedrag (Frank, Blount, Smith, Manimala, & Martin, 1995). Miller, Johann-

Murphy en Zhelezniak (2001) vinden dat 67% van de variantie in gebruik van 

copingsgedrag (door kinderen) verklaard kan worden door het al dan niet aangemoedigd 

worden van kinderen om een copingsstrategie te gebruiken. Bepaalde gedragingen van 

ouders, zoals het ontmoedigen om copingsgedrag te gebruiken of het geven van speciale 

aandacht, geven zelfs aanleiding tot distress op lange termijn, moeilijkheden om om te 

gaan met pijn en de ontwikkeling van chronische pijn (Walker, Garber, & Greene, 1993 

; Walker, & Zeman, 1992). 

Bevindingen van de aangehaalde onderzoeken moeten echter met enige 

voorzichtigheid worden geïnterpreteerd, aangezien het vaak gaat om correlationele 

studies. Causale verbanden zijn op basis hiervan dus niet te veronderstellen. 

Experimentele studies zijn geringer in aantal, maar ze bevestigen de correlationele 

bevindingen. Ze vormen directer (en dus betrouwbaarder) bewijs voor de hypothese dat 

pijngedrag van ouders een invloed heeft op het pijngedrag van hun kinderen.  

Samenvattend kan worden gesteld dat het gedrag van ouders (zowel wat betreft eigen 

reacties op pijn, als reactie op pijn bij hun kinderen) een invloed heeft op het pijngedrag 

van hun kinderen.  

 

Verschillen in invloed naargelang geslacht. Onderzoeksbevindingen over de 

invloed van ouders op pijn laten duidelijk zien dat er een verband is tussen hoe ouders 

reageren en hoe kinderen pijn beleven. Nu kan de vraag worden gesteld of deze invloed 

even groot is voor moeders en vaders, en aansluitend bij dochters en zonen. Walker en 

Zeeman (1992) onderzochten de individuele invloed van moeders en vaders op de 

pijnervaring van hun kinderen. Hun resultaten maken duidelijk dat moeders een grotere 

invloed uitoefenen dan vaders en dat vooral meisjes gevoelig zijn voor het gedrag van 

ouders wanneer ze pijn ervaren. Chambers et al. (2002) onderzochten dit verder, maar 

dan toegespitst op de invloed van moeders op de pijnreactie bij hun kinderen. Er waren 

drie condities in hun studie, een groep moeders die op een pijnbevorderende manier 
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reageerden, een groep die op een pijn-reducerende manier reageerde en een 

controlegroep. Bij meisjes was de pijnbeleving significant verschillend in de drie 

groepen, bij de jongens waren de verschillen tussen de condities niet significant. De 

invloed van moeders op pijnbeleving bij acht- tot twaalfjarigen is dus groter bij meisjes 

dan bij jongens. Er is nog geen consensus met betrekking tot het verklaren van deze 

resultaten. Mogelijks merken meisjes het gedrag van de ouders in pijnsituaties meer, 

reageren ze responsiever (Walker & Zeeman, 1992). Een andere verklaring is dat de 

reactie op pijn beïnvloed wordt door socialisatieprocessen. Mogelijks lopen deze 

verschillend bij jongens en meisjes waardoor jongens op acht- tot twaalfjarige leeftijd 

niet meer zo beïnvloedbaar zijn door hun moeder (Chambers et al., 2002).   

 

Hoe reageren ouders op een kind met pijn? De beschreven onderzoeken wijzen er 

dus op dat ouders (en dan vooral moeders) een significante invloed hebben op de 

pijnbeleving bij kinderen (en in het bijzonder bij dochters). Ouders kunnen op heel wat 

verschillende manieren reageren. Zo kunnen ze catastroferen en overdreven bezorgd 

responderen, ze kunnen daarnaast ook empathisch reageren, kalm blijven en hun kind 

geruststellen, enzovoort. Kennis omtrent de onderliggende factoren van de reactie van 

ouders is momenteel nog vrij beperkt. Hoe ouders reageren wordt onder andere 

beïnvloed door hun geslacht. Vaders ervaren vooral veel distress, maar minder 

bezorgdheid, waardoor ze zich eerder zullen terugtrekken. Moeders daarentegen ervaren 

zowel distress als bezorgdheid, wat ervoor zorgt dat ze heel betrokken zullen reageren 

(bijvoorbeeld door te praten tegen het kind) (Goubert, Vervoort, Sullivan, Verhoeven & 

Crombez, 2008). Ook het concept dispositionele empathie wordt in de recente 

onderzoeksliteratuur als een mogelijks belangrijke factor naar voren geschoven. Er kan 

een onderscheid gemaakt worden tussen situationele en dispositionele empathie. De 

eerste zou eerder worden uitgelokt door de situatie en kan meer als een emotionele 

toestand worden beschouwd, terwijl de tweede vooral een persoonlijkheidstrek is en dus 

meer persoonsgerelateerd en stabiel doorheen de tijd (Davis, 1999 ;  Goubert et al., 

2008). Ook hoe ouders zich zelf voelen op momenten dat hun kind pijn lijdt, is 

medebepalend voor hun reactie. Algemeen geldt dat ouders die zelf veel distress 

ervaren, minder goed gaan reageren. De mate van distress (en algemener de emotionele 

beleving) bij ouders wordt door verschillende factoren beïnvloed. Enerzijds kunnen 
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bottom-up cues, zoals het zien van bloed of pijnlijke gezichtsuitdrukkingen van het 

kind, aanleiding geven tot trauma’s en distress bij de ouders. Hoe erger de pijn van het 

kind, hoe meer stress en zorgen bij de ouders. Anderzijds zijn er ook top-down 

processen aan het werk. Zo kunnen ouders gaan catastroferen over de pijn van hun 

kinderen. Dit houdt in dat ze de situatie erg bedreigend gaan interpreteren. Ook 

empathie heeft een distress-verhogend effect bij de ouders. Doordat het bewezen werd 

dat dit soort gespannen gemoedstoestanden bij ouders in hoofde van hun kinderen meer 

stress, angst en depressie veroorzaken, zou het goed zijn dat ouders hun eigen distress 

en gevoelens tijdens medische behandelingen van hun kinderen beter leren beheersen. 

Dan kunnen ze in plaats van de situatie voor hun kinderen nog erger te maken, de 

distress bij hun kind tot een minimum beperken (Goubert, Eccleston, Vervoort, Jordan, 

& Crombez, 2006 ; Goubert et al., 2008).  

 

1.2.4 Pijn ten Gevolge van Medische Procedures 

 

Kader. Medische procedures kunnen pijnlijke en angstaanjagende gebeurtenissen 

zijn. Vooral ingrepen waar naalden bij gebruikt worden, veroorzaken vaak – ook bij 

volwassenen – heel wat spanning. In praktijk is het echter niet mogelijk om in het leven 

van kinderen dergelijke ingrepen te vermijden, er zijn immers heel wat aanbevolen (en 

in sommige landen verplichte) inentingen en daarnaast zorgen ongevallen en ziektes 

ervoor dat kinderen geregeld geconfronteerd worden met pijn afkomstig van medische 

procedures. Pediatrische zorgverlening heeft als doel om kinderen de nodige medische 

behandelingen te geven, en tegelijkertijd zo weinig mogelijk bijkomende pijn en lijden 

te veroorzaken. Ondanks dit voornemen wordt toch vastgesteld dat het ondergaan van 

medische procedures voor de meeste kinderen een erg stressvolle en angstaanjagende 

gebeurtenis is (Rudolphe et al., 1995). Na verschillende negatieve ervaringen kan bij 

kinderen de zogenaamde ‘wittejassenangst’ ontstaan. Door simpele principes van 

klassieke conditionering gaan kinderen de omgeving van een ziekenhuis, een dokter of 

de witte jas van de dokter als bedreigend zien. Ze gaan deze kenmerken (unconditioned 

stimuli) dan koppelen aan de pijn die de procedure (conditioned stimulus) veroorzaakt. 

Op die manier zullen ze de angstreactie (conditioned response) gaan vertonen bij 

bijvoorbeeld het zien een doktersjas of het ruiken van ontsmettingsmiddel, met andere 
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woorden stimuli die ze met de angst associëren (de Jongh, 2006). Een ander negatief 

gevolg van deze angst bij kinderen is dat de schrik die ze hebben voor medische 

ingrepen het voor de arts of verpleger in kwestie veel moeilijker kan maken de 

procedure correct uit te voeren. Hierdoor wordt de hele ingreep nog pijnlijker en moet 

er soms overgegaan worden tot dwang. Op deze manier kunnen vicieuze cirkels 

ontstaan die de situatie voor iedereen nog stresserender maken (Manne, 1988 ; Manne et 

al., 1992). 

 

Incidentie. In de VS worden elk jaar gemiddeld zo’n vijf miljoen kinderen met 

medische procedures geconfronteerd (zowel voor diagnose als voor behandeling). Van 

zodra ze geboren worden tot de dag dat ze 18 worden, moeten kinderen een hele 

waslijst van pijnlijke medische behandelingen doorlopen. Zo zijn er bijvoorbeeld 

inentingen, het inbrengen van katheders, beenmergpuncties, bloed prikken, 

inspuitingen, enzovoort. Kinderen met chronische ziektes ondergaan logischerwijs nog 

veel meer ingrepen (Rudolphe et al., 1995). Zo vormen kinderen met diabetes een groep 

die veel pijn krijgt te verduren. Elke dag opnieuw moet er in hun vinger geprikt worden 

om het insulinegehalte te weten te komen. Daarnaast moet er soms tot vier keer per dag 

insuline gespoten worden (in de arm, het been, de buik) (van Eeghen, 2005). Ook 

kinderen die een (ernstig) ongeval meemaken, krijgen meestal herhaaldelijke 

behandelingen die gepaard gaan met pijnlijke procedures. Voor dergelijke jongens en 

meisjes kan het ondergaan van zoveel pijn na verloop van tijd een chronische 

stressfactor worden, wat de angst op voorhand en daardoor ook de pijn tijdens de 

ingreep zelf nog vergroot (de Jongh, 2006). Dus hoewel kinderen die kampen met 

chronische ziektes een aanzienlijk grotere hoeveelheid pijnlijke procedures moeten 

ondergaan, staat het vast dat alle kinderen geconfronteerd worden met medische 

ingrepen.  

Een aantal vaak voorkomende pijnlijke ingrepen bij kinderen zijn inentingen, 

tandheelkundige ingrepen, kortdurende operaties zoals het verwijderen van amandelen 

of poliepen of het plaatsen van trommelvliesbuisjes, bloedafnames bij het stellen van 

een diagnose en het behandelen van verwondingen. Verder bestaan er verschillende 

settings waar de ingrepen kunnen plaatsvinden, en ook deze kunnen een rol spelen in de 

beleving. Zo zijn er de algemene ziekenhuizen, maar ook gespecialiseerde afdelingen 
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(zoals een kankerafdeling of een spoedafdeling). Daarnaast zijn er nog de tandarts, het 

medisch schooltoezicht en de huisdokter (Van Broeck, 1993). 

 

Impact. Voor en tijdens medische procedures ervaren kinderen veel negatieve 

emoties. Zo voelen ze zich vaak erg ongemakkelijk, zijn ze angstig en gespannen, wat 

de pijnervaring negatief beïnvloedt (Dahlquist, Power, & Carlson, 1995). Uit onderzoek 

blijkt verder dat kinderen die aan kanker lijden de procedures die ze moeten ondergaan 

tijdens hun behandeling traumatischer en pijnlijker vinden dan de ziekte op zich. En ook 

voor de ouders is dit het geval (Hedstrom, Haglund, Skolin, & von Essen, 2003). Een 

gangbare misvatting is dat kinderen zouden wennen aan de pijn en dat veelvuldige 

confrontatie (vooral dan bij kinderen die wegens chronische ziektes en dergelijke 

regelmatig pijnlijke procedures moeten ondergaan) tot een soort gewenning zou leiden, 

waardoor kinderen minder angstig worden of minder pijn ervaren (Vlaamse Pijnliga, 

s.d.). Spuitjes, puncties en andere medische ingrepen blijven voor de meeste kinderen 

een erg onaangename gebeurtenis. 

Wat bepaalt nu die impact? Uiteraard is het soort procedure van groot belang voor de 

pijnintensiteit. De pijnintensiteit heeft op zijn beurt weer een aanzienlijke invloed op de 

impact van de pijnervaring. Helaas bestaat er geen empirische basis om een soort pijn 

voor elke procedure te quoteren. In sommige studies wordt daarom bijvoorbeeld 

gebruik gemaakt van het aantal keer dat de huid ‘doorprikt’ wordt (Gruneau et al., 

2009). Daarnaast speelt de verwachting over de duur en de intensiteit van de pijn een 

rol. Angst en pijn zijn in hoge mate gerelateerd, vooral bij kinderen. Zo is het voor 

kleine kinderen vaak veel pijnlijker om een insulinespuit in de buik te krijgen dan in de 

arm of het been, terwijl die plaats theoretisch gezien behoorlijk minder pijnlijk zou 

moeten zijn, aangezien de buik uit meer vetweefsel bestaat. Doordat deze plaats voor 

hen meer angst uitlokt, ervaren ze meer pijn (Vlaamse Pijnliga, s.d.). Ook de context en 

het type procedure beïnvloeden de pijnervaring. Verder zijn de copingstijl en het 

temperament van het kind determinerende factoren. Volgens Hagan (2001) is het 

verleden in verband met pijn en familiale steun van het kind in kwestie ook niet 

onbelangrijk. Verder beïnvloedt de leeftijd van een kind hoe de pijn wordt 

waargenomen én geuit (zie infra). Zo is het voor jonge kinderen moeilijker de context 

van de pijn volledig te begrijpen. Voorts realiseren ze zich minder dat de pijn 
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kortdurend is en zullen ze minder vaak uit zichzelf engageren in copingsstrategieën 

(Miller, Johann-Murphy, & Zhelezniak, 2001). Ten slotte is er bij kinderen ook een 

aanzienlijke invloed van volwassenen, en dan vooral van hun ouders (Chambers, 2003). 

Hoe ouders reageren heeft een effect op hoe kinderen de pijn ervaren en het 

optimaliseren van deze reactie is waar deze studie zich op zal toespitsen. 

 

1.3 De Rol van Coping,  Aandacht en Geheugen  

 

1.3.1 Coping  

Coping kan worden beschreven als cognitieve en gedragsmatige pogingen om om te 

gaan met interne of externe negatieve prikkels of onaangename situaties (Folkman & 

Lazarus, 1988). De manier waarop mensen omgaan met problemen en onaangename 

gebeurtenissen (zoals pijnprikkels), alsmede omgaan met hevige gedachten of 

gevoelens (zoals pijn), heeft vaak een groot effect op de mate van stress en pijn die ze 

ervaren. Miller et al. (2001) vinden een sterke relatie tussen het gebruik van 

copingsstrategieën en de mate van distress aanwezig bij kinderen tijdens medische 

procedures. Kinderen met een actieve copingsstijl (en die die ook daadwerkelijk 

aanwenden) ervaren minder distress. 

Er bestaan verschillende copingsmechanismen. Iemand kan eerder een 

probleemgerichte copingsstijl hebben (met als doel het beïnvloeden van de situatie), 

maar daarnaast bestaat ook een emotiegerichte copingsstijl (gericht op het hanteren van 

de emotionele consequenties van de situatie). Bij het proberen verminderen van pijn, 

zijn vooral emotiegerichte strategieën aangewezen (Crombez, 2001 ; van Eeghem, 

2001). Een andere vorm van coping is catastroferen. Dit kan worden begrepen als het 

toewijzen van een overdreven of bedreigende interpretatie aan pijn (Mascagni et al., 

2001). Catastroferen kan gezien worden als een maladaptieve copingsstrategie waardoor 

de pijn intenser wordt ervaren. Een catastroferende denkstijl leidt tot angst en 

waakzaamheid voor pijn, mensen gaan pijn ook zoveel mogelijk gaan vermijden en 

daarnaast worden hun pijnervaringen versterkt (Kaptein, Garssen, Dekker, Beunderman 

& Vingerhoets, 2006 ; Vlaeyen & Linton, 2000). 
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1.3.2 Aandacht 

Ons vermogen om inkomende prikkels te verwerken is gelimiteerd. Daarom is het van 

belang dat er een mechanisme bestaat dat als een soort filter werkt en dat onze 

concentratie selectief gericht wordt op één (of een klein aantal) aspect(en) uit onze 

inwendige of uitwendige omgeving. Datgene waaraan aandacht besteed wordt, wordt 

doorgaans veel intenser en gedetailleerder waargenomen. Dus in het algemeen geldt dat 

hoe meer aandacht aan de pijn geschonken wordt, hoe heviger de pijn wordt ervaren. Er 

bestaat dus een positief verband tussen aandacht en pijn. Naast deze top-down processen 

(men kiest bewust waaraan men aandacht besteedt), zijn er echter ook bottom-up 

processen (aandacht wordt ‘automatisch’, gestuurd door externe stimuli naar bepaalde 

prikkels geleid) aan het werk.  Door zijn primitieve alarmfunctie eist pijn aandacht op 

ten koste van andere cognitieve activiteiten (Eccleston & Crombez, 1999).  

Verder is de hoeveelheid aandacht die aan de pijn geschonken wordt afhankelijk van 

de mate waarin deze als bedreigend wordt ervaren (Van den Broeck et al., 2000). De 

catastroferende denkstijl die werd besproken, bijvoorbeeld, gaat gepaard met een 

verhoogde aandacht op pijn, waardoor deze intenser wordt ervaren. Iemand die pijn 

overdreven negatief of bedreigend interpreteert (bv. denken dat pijn het ergste is wat 

iemand kan meemaken), zal pijn intensiever ervaren dan iemand die minder 

catastrofeert en bijgevolg minder aandacht aan de pijn schenkt (Kaptein et al., 2006).  

 

1.3.3 Geheugen 

Ook het geheugen kan de pijnbeleving beïnvloeden. Ornstain et al. (1990) vonden dat 

de herinneringen van kinderen aan medische gebeurtenissen gerelateerd zijn aan de 

verwachtingen die ze later zullen hebben ten aanzien van medische procedures. Ander 

onderzoek wees uit dat herinneringen aan de distress die kinderen eerder ervoeren ten 

gevolge van medische ingrepen latere distress-reacties tijdens nieuwe ingrepen kunnen 

beïnvloeden. Wanneer kinderen een overschatting maken en vooral negatieve 

herinneringen hebben aan hun vorige ervaringen tijdens medische ingrepen, heeft dit 

een negatief effect op hun nieuwe pijnervaringen (Zeltzer & Feldman, 1999). Chen, 

Zeltzer, Craske en Katz (1999) konden zelfs aantonen dat wanneer kinderen 

aangespoord worden om zich vooral positieve zaken van eerdere ingrepen te herinneren, 

dit een significant positieve invloed heeft op hun copingsgedrag en hun distress tijdens 
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de volgende ingreep.  

Ouders kunnen een belangrijke invloed hebben op deze herinneringen door deze te 

helpen sturen en eventueel proberen te wijzigen. Ze kunnen een voorbeeld zijn en zelf 

focussen op het positieve, zo weinig mogelijk stilstaan bij de pijn en spanning die bij de 

ingreep kwamen kijken, en vooral ingaan op wat wél leuk en niet erg was. 

 

1.4 Probleemstelling 

Uit dit literatuuroverzicht werd duidelijk dat kinderen vaak geconfronteerd worden met 

pijn ten gevolge van medische ingrepen. Ook werd evidentie gevonden voor de 

belangrijke invloed die ouders op de pijnbeleving hebben. Bestaand onderzoek heeft 

uitgewezen dat er een hele waaier van cognitief-gedragstherapeutische technieken 

bestaan die erin slagen om kinderen (van peuters tot jongvolwassenen) gezond en 

succesvol met hun pijn te laten omgaan en deze pijn zelfs verminderen tijdens pijnlijke 

medische procedures (Uman et al., 2006).  Deze studies hebben echter vooral 

betrekking op wat kinderen zelf kunnen doen en niet op ouders. Er bestaat ook 

onderzoek naar de effectiviteit van ouderlijke gedragingen, maar daarover is er heel wat 

minder consensus. Een groot struikelblok wordt gevormd door het feit dat onderzoek 

omtrent dit onderwerp erg versnipperd is. Er is weinig overzicht en studies spitsen zich 

vaak ook toe op concrete gedragingen. Daarnaast doen zich een aantal 

tegenstrijdigheden voor (Blount, Sturges & Powers, 1990 ; Manne, Jacobse, Gorfinkle, 

Gerstein & Redd, 1993). Deze studie heeft bijgevolg als doel een overzicht te creëren 

van wat helpende gedragingen van ouders zijn op momenten dat hun kind een pijnlijke 

medische procedure moet ondergaan, met het oog op het minimaliseren van de pijn en 

distress van hun kind.  
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2. METHODE 

 

2.1 Onderzoeksvraag 

Het doel van deze review studie is het bestuderen van zo veel mogelijk psychologische 

interventies die pogen pijn en spanning tijdens medische ingrepen bij kinderen te 

reduceren en die kunnen worden uitgevoerd door ouders. De onderzoeksvraag is 

zodoende: welke psychologische strategieën kunnen ouders toepassen om hun kinderen 

te helpen terwijl deze acute pijn ervaren ten gevolge van een medische procedure? 

 

2.2 Zoekstrategie 

Het Cochrane Protocol werd gebruikt voor het opzoeken van artikels. Er werd gezocht 

naar gepubliceerde en niet-gepubliceerde artikels met betrekking tot psychologische 

interventies voor kinderen met acute pijn. Eerst werd er naar artikels gezocht via online 

databanken als Web of Science, Pubmed, Cochrane, Google Scholar en Psycinfo. Als 

zoektermen werden gebruikt: acute, pain, children, psychological, interventions, 

parents, medical, procedures. Verder werd voor het opzoekingswerk gebruik gemaakt 

van referenties van eerdere artikels. Daarnaast werd relevante literatuur aangewend 

zoals tijdschriften en boeken. 

 

2.3 In- en exclusiecriteria 

 

2.3.1 Participanten 

Onderzoeken werden opgenomen als de leeftijd van de participanten tussen de nul en 18 

jaar lag. Verder moesten deelnemers acute pijn ervaren ten gevolge van een medische 

ingreep. Het kader waarin deze ingreep werd uitgevoerd speelde geen rol. De doelgroep 

bestond dus zowel uit gezonde kinderen als uit kinderen met een chronische ziekte of 

een ziekte van voorbijgaande aard. Deze keuze werd gemaakt omdat de populatie die 

deze studie voor ogen heeft, gaat om alle kinderen die acute pijn ervaren als gevolg van 

een medische ingreep. Kinderen die een operatie ondergaan, werden niet opgenomen in 

de review, omdat factoren zoals verdoving en dergelijke zouden kunnen interfereren 

met de accuraatheid van de zelfrapportage van pijn en spanning. 

 



 

 
 

37 

2.3.2 Ouders vs. Personeel  

De differentiële impact van het gedrag van ouders en verplegend personeel werd slechts 

door een handvol onderzoekers onderzocht. Blount et al. (1989) vonden geen 

significante verschillen in de respons van kinderen ten opzichte van wat moeders en 

personeelsleden zegden. Andere onderzoekers vonden echter dat bepaalde gedragingen 

wel leiden tot minder distress wanneer uitgevoerd door verpleegsters, maar geen 

significant effect hebben wanneer toegepast door ouders (Dahlquist et al., 2001). Deze 

tegenstrijdige resultaten nopen tot een voorzichtige generalisering van bepaalde 

resultaten. Er werd daarom besloten in deze studie voornamelijk toe te spitsen op 

onderzoeken die specifiek over helpende gedragingen van ouders gaan. Niet alle studies 

betreffende de effectiviteit van helpende gedragingen van zorgverleners tijdens pijnlijke 

procedures bij kinderen werden echter uitgesloten. Voor zover de technieken ook door 

ouders kunnen worden toegepast, werden sommige met het oog op volledigheid ook 

opgenomen in dit onderzoek (echter wel met expliciete vermelding). 

 

2.3.3 Types Interventies 

Alle onderzoeken waarbij het ging om psychologische interventies werden opgenomen. 

Dit werd geoperationaliseerd als alle psychologische methoden die door ouders kunnen 

worden aangewend en gericht zijn op advisering, begeleiding en gedrags- of cognitieve 

veranderingen ter reductie of opheffing van pijn en distress bij kinderen die pijn ten 

gevolge van een medische procedure ondergaan. 

 

2.4 Afhankelijke Variabelen 

Als outcome variabelen werd gekeken naar niveau van pijn en spanning. Deze werden 

geschat via vragenlijsten of metingen met een gekende betrouwbaarheid en validiteit. 

Pijn en spanning zijn geassocieerd, maar zijn verschillende constructen en werden 

daarom als verschillende uitkomsten beschouwd (Uman, Chambers, Mcgrath & Kisely, 

2008). Acute pijn is volgens Carr en Goudas (1999, p2051) “de normale, verwachte 

fysiologische respons op een aversieve chemische, thermische, of mechanische stimulus 

geassocieerd met chirurgie, trauma of acute ziekte”. Zoals reeds aangehaald in het 

literatuurgedeelte wordt ook de definitie van  de International Association for the Study 

of Pain (IASP, s.d.) gebruikt. Zij beschrijven pijn als “een onplezierige sensorische en 
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emotionele ervaring geassocieerd met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging, of 

beschreven in termen van dergelijke beschadiging”. De pijn beschreven in de 

onderzoeken moest voldoen aan deze definities. 

Spanning werd breed gedefinieerd als elk type van negatief affect geassocieerd met 

de medische procedure (dus angst, stress, schrik, enzovoort). Dit omdat het doel van 

deze studie is om via het gedrag van de ouders de pijn en negatieve psychologische 

gevolgen die kinderen ervaren bij het ondergaan van medische ingrepen tot een 

minimum te beperken. 

Deze twee variabelen werden gemeten via zelfrapportage (visueel analoge schalen, 

numerieke beoordelingsschalen,…), rapportering van observant, gedragsmetingen en 

fysiologische metingen (zoals hartslag).  

 

2.5 Pijn Meten bij Kinderen 

Een goede inschatting van pijn is essentieel om iets te kunnen zeggen over de 

werkzaamheid van bepaalde gedragingen. Pijn is echter niet steeds gemakkelijk 

objectief vast te stellen en het is daarom van belang te bekijken hoe dit bij kinderen kan 

worden geoperationaliseerd. Ook de mate van pijn en de plaats ervan zijn belangrijke 

variabelen die het onderzoeksresultaat kunnen beïnvloeden en moeten daarom worden 

nagegaan.  

Vanaf de leeftijd van vier beschikken kinderen over de neurofysiologische en cognitieve 

capaciteiten om de sterkte van de pijn in te schatten en te communiceren. In 

onderzoeksettings (en ziekenhuizen) wordt vanaf dan vaak gebruik gemaakt van 

pijnscore-instrumenten waarop het kind in kwestie kan aangeven hoeveel pijn het 

ervaart. In onderzoeksliteratuur bestaat er echter weinig consensus over de vraag vanaf 

welke leeftijd kinderen in staat zouden zijn om op een accurate manier de intensiteit van 

hun pijn aan te geven via zelfrapportagematen. Sommige studies geven als ondergrens 

de leeftijd van drie jaar aan, terwijl andere onderzoeken slechts valide en betrouwbare 

resultaten bekomen bij kinderen tussen vijf en zeven (Champion, Goodenough, von 

Baeyer & Thomas, 1998 ; McGrath, 1996). Zo bestaan er voor peuters en kleuters 

schalen met visuele beelden om de intensiteit van de pijn aan te geven. Bijvoorbeeld 

staan er een aantal gezichtjes die pijn uitdrukken en het kind in kwestie kan dan het 

gezichtje aanwijzen bij hetwelk hun gevoel het meeste aansluit. Vanaf een jaar of acht 
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kan gewerkt worden met numerieke schalen (punten op tien geven) en visueel analoge 

schalen waarbij de mate van pijn gewoon op een lijnstuk kan aangeduid worden. 

Daarnaast kan ook de soort pijn bevraagd worden. Zo kan een schaartje-pictogram 

gebruikt worden voor snijdende pijn, een vlammetje voor brandende pijn, enzovoort Bij 

baby’s is het vooral het gedrag dat geobserveerd kan worden. Zo is er bijvoorbeeld het 

FLACC pijninstrument (faces, legs, activity, cry en consolability of gezicht, benen, 

activiteit, gehuil en troostbaarheid) dat kan gebruikt worden bij preverbale kinderen, 

waarbij een observator systematisch een aantal gedragsveranderingen nagaat om de 

mate van pijn bij het kind in te schatten. Vanzelfsprekend kunnen dergelijke 

meetinstrumenten ook voor kinderen met een verstandelijke beperking worden gebruikt, 

wanneer zij zelf over de mogelijkheden beschikken dit verbaal aan te geven. Daarnaast 

kan de opvolging van een aantal fysische parameters ook heel wat informatie geven 

(bloeddruk, hartslag, pupilverwijding,…) (Vlaamse Pijnliga, s.d. ; UMC St Radboud, 

2007). 
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3. RESULTATEN 

 

3.1 Doeltreffende Strategieën 

 

3.1.1 Inleiding 

In volgend hoofdstuk zal een overzicht worden geboden van gedragingen die ouders 

kunnen stellen om de pijn en distress die hun kind beleeft tijdens het doormaken van 

een medische ingreep te verzachten. Men is het erover eens dat een aantal strategieën 

significant positieve effecten hebben en deze zullen hieronder op een rijtje worden 

gezet. Er wordt een opdeling gemaakt tussen wat ouders op een directe, rechtstreekse 

manier kunnen doen en gedragingen die hun effect via een mediator (bijvoorbeeld 

factoren bij het kind zelf) uitoefenen. Ten slotte is er ook nog kort aandacht voor 

(cognitief gedragstherapeutische) programma’s die een combinatie van verschillende 

werkzame technieken naar voren schuiven. 

 

3.1.2 Wat Kunnen Ouders Rechtstreeks Doen 

 

Borstvoeding (pasgeborenen). Soms moeten ook pasgeboren baby’s pijnlijke 

medische procedures ondergaan (zoals hielprikken, infusen, maagsondes, injecties, 

enzovoort). Hoewel dit ook bij gezonde baby’s gebeurt (zoals voor bloedafnames, 

testen, enzovoort), ligt de frequentie van dergelijke ingrepen typisch hoger bij 

vroeggeboren baby’s. Wat het lijden betreft, is het geweten dat bijvoorbeeld 

bloedafnames zeer pijnlijk zijn voor zuigelingen. Wegens onvoorspelbare of negatieve 

bijwerkingen wordt er echter zelden voor gekozen om tijdens een dergelijke ingreep 

pijnstillende middelen toe te dienen (Bellieni et al., 2009). Zelfs op deze prille leeftijd 

kunnen kinderen echter al beïnvloed worden door het gedrag van hun ouders. 

Onderzoek toonde immers aan dat het geven van borstvoeding een pijnstillende werking 

kan hebben. Carbajal, Veerapen, Couderc, Jugie en Ville (2003) onderzochten dit 

tijdens het afnemen van bloed bij pasgeboren baby’s. Ze vergeleken vier groepen met 

elkaar, een groep die tijdens de bloedafname borstvoeding kreeg, een groep die enkel 

vastgehouden werd door de moeder, een groep die water kreeg als placebo en een groep 

die een glucose-oplossing kreeg en daarna een fopspeen. Hieruit bleek dat zowel bij de 
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eerste als bij de laatste groep de pijn (gemeten a.d.h.v. verschillende aangepaste 

schalen) significant lager lag. Gray, Miller, Philipp & Glass (2002) kwamen in een 

vergelijkbare studie (pijn tijdens hielprik bij baby’s) tot soortgelijke bevindingen.  

  

Humor. Humor lijkt een distress- en pijnluwend effect te hebben. In een studie van 

Stuber et al. (2007) werd bij een groep zeven- tot zestienjarigen onderzocht of het 

bekijken van humoristische filmpjes een effect had op hun pijnbeleving. Er werd 

aangetoond dat dergelijke video’s een significant positief effect hebben op de 

pijntolerantie. Dit bevestigt eerder onderzoek bij volwassenen en observaties uit de 

praktijk (Zweyer, Velker & Ruch, 2004). Rond het gebruik van humor door ouders, is 

nog niet veel onderzoek gedaan. Blount et al. (1989, 1990, 1997) nemen humor in hun 

studies op onder de noemer ‘coping-promoting behavior’ van ouders en vinden een 

positief effect op het ongemak dat kinderen ervaren tijdens medische ingrepen . 

Waarschijnlijk wordt deze relatie gemedieerd door een adaptieve copingsstijl die door 

het gebruik van humor getriggerd wordt en op zijn beurt leidt tot minder distress en pijn 

(Goodenough & Ford, 2005). Dit domein werd echter amper expliciet bestudeerd en 

verder onderzoek rond dit thema is aangewezen om na te gaan wat precies de werkzame 

mechanismen zijn. Daarnaast moet nog worden onderzocht of deze copingstechniek ook 

effectief is wanneer door ouders toegepast. Voorlopig wijzen de resultaten in de goede 

richting.  

 

Gemoedstoestand ouders. Ouders rapporteren dat het zien van hun kind in pijn 

tijdens medische procedures voor kinderen ook extreme stress kan veroorzaken (Manne 

et al., 1992). Gespannen ouders leiden tot gespannen kinderen. Zowel rechtstreeks 

(mondeling) als onrechtstreeks, want ouders onder stress reageren minder effectief met 

betrekking tot het minimaliseren van de pijn en stress bij hun kinderen. Batson (1991) 

vond dat zelfgeoriënteerde emoties (zoals distress, angst en ongemak) bij ouders 

voornamelijk leiden tot acties die erop gericht zijn hun eigen negatieve gevoelens te 

reduceren. Ander-georiënteerde emoties (zoals medeleven, sympathie en bezorgdheid) 

daarentegen lijken eerder samen te gaan met reacties erop gericht de distress bij het 

kind te minimaliseren. Ander onderzoek vindt dat nerveuze moeders geneigd zijn 

minder informatie en uitleg aan hun kind te geven en hen meer te negeren, waardoor ze 
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hun kind in pijn minder effectief kunnen opvangen (Bush et al., 1986). Wanneer 

moeders zelf in een geagiteerde toestand verkeren, leggen ze in hun ouderlijk gedrag 

meer de nadruk op het emotionele. Ze gaan dan hun kinderen heel vaak proberen gerust 

te stellen, hen soms ook negeren en erg opgewonden doen. Dergelijke gedragingen zijn 

geassocieerd met maladaptieve copingsresponsen bij kinderen.  

 

3.1.3 Wat Kunnen Ouders Stimuleren 

 

Afleiding. Het afleiden van kinderen tijdens de ingreep in kwestie, gaat gepaard met 

minder distress. Door met hen te praten over zaken die niets met de procedure of pijn 

zelf te maken hebben, doet men kinderen onbewust een zeer zinvolle copingsstrategie 

toepassen. Ornstein, Manning en Pelphrey (1999) vonden dat afleiding de codering, 

opslag en herinnering van pijn kan tegengaan, waarmee deze strategie niet alleen op 

korte, maar ook op lange termijn zijn nut bewijst (cfr. 1.3.3 geheugen). Daarnaast 

bevestigden verschillende andere onderzoekers de effectiviteit van afleiding bij het 

bevorderen van coping en verminderen van distress. Zo onderzochten Miller et al. 

(2001) of het gedrag van fysiotherapeuten invloed heeft op de pijn die tweeënhalf- tot 

negenjarigen ervaren wanneer ze medische ingrepen ondergaan. Wanneer volwassenen 

praatten over zaken die los stonden van de procedure (i.e. afleiding), bleek er significant 

minder distress aanwezig te zijn bij de kinderen. Ander onderzoek bevestigt deze 

conclusies. Wanneer met kinderen gesproken werd over zaken die niets met de ingreep 

te maken hadden, verkreeg men een significante vermindering in distress bij het kind 

(Blount et al., 1989, 1990, 1997). Manimala, Blount en Cohen voerden in 2000 een 

experimenteel onderzoek uit rond de effecten van afleiding. Ze observeerden een groep 

drie- tot zesjarigen tijdens een inentingsprocedure. De drie condities bij de ouders waren 

afleiding, bezorgdheid en controle. De resultaten wezen uit dat de kinderen wier ouders 

hen probeerden te verstrooien het minst distress ervaarden. Ook Bush et al. (1986) 

deden onderzoek naar de invloed van afleiding. In een ander onderzoeksopzet werden 

de gevolgen van moederlijk gedrag op de coping en anticipatorische stress voor een 

medisch onderzoek bij kinderen tussen vier en tien jaar oud onderzocht. Afleiding werd 

gedefinieerd als conversaties die niet gerelateerd zijn aan de pijn of procedures, spel dat 

niets te maken heeft met de medische context, visuele afleiding van objecten die te 
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maken hebben met de procedure en ten slotte het expliciet aanmoedigen van het kind 

niet te denken aan zaken rond de ingrepen. De resultaten toonden aan dat kinderen 

minder distress ervaarden en meer prosociaal gedrag stelden wanneer de moeder 

technieken voor afleiding gebruikte (en hen weinig negeerde) (Melamed, Sheras & 

Greenbaum, 1986). Over verschillende studies heen kan dus besloten worden dat 

afleiding een werkzame techniek is. Kinderen volgen meestal de aanzet van 

volwassenen en gaan mee in het gesprek. Het lijkt hen te helpen om hun aandacht van 

de pijnlijke ervaring los te maken en zorgt op die manier waarschijnlijk voor een daling 

in spanning en angst. Manne, Redd, Jacobsen, Gorfinkel en Schorr (1990) merken nog 

op dat er vooral een effect wordt gevonden wanneer de afleidende stimulus nieuw en 

positief is (bijvoorbeeld videospelletje versus fluitje). 

 

Realistische verwachtingen creëren / informatie geven. Onrealistische 

verwachtingen zijn gerelateerd aan sensitisatie- en habituatieresponsen op pijnlijke 

ervaringen. Dit geldt zowel voor over- als onderschattingen (Arntz & Lousber, 1990). 

Het belangrijkste lijkt de vraag naar het effect van negatieve verwachtingen, want 

kinderen blijken vaak onrealistische pessimistische verwachtingen te hebben rond de 

pijn en distress tijdens medische procedures (Cohen et al., 2001). Ondanks de schaarste 

van onderzoek dat expliciet de effecten van verwachting op pijn- en angstervaringen bij 

kinderen in medische context nagaat, zijn er toch enkele studies voorhanden. Zo blijkt 

uit bestaand onderzoek dat de verwachtingen die kinderen ten aanzien van de ingreep in 

kwestie hebben, van belang zijn op de pijnervaring zelf. Deze verwachtingen bepalen 

immers de mate van angst die kinderen voor de ingreep hebben (Lander, Hodgins & 

Fowler-Kerry, 1992). De anticipatorische angst die kinderen ervaren beïnvloedt op zijn 

beurt de distress die ze ondergaan tijdens de procedure (Dahlquist, 1999). Negatieve 

verwachtingen geven bijgevolg aanleiding tot meer angst en meer pijn (McGrath, 1990). 

Ouders kunnen proberen negatieve vervormde verwachtingen te wijzigen naar een 

geïnformeerd realistischer beeld. Dit impliceert dat ouders zelf ook over voldoende en 

correcte informatie beschikken. Zij kunnen hiervoor beroep doen op dokters, 

verplegend personeel of andere informatiekanalen zoals folders in wachtkamers. 

Daarnaast moet aandacht besteed worden aan de manier waarop de informatie aan het 

kind gegeven wordt. Vooreerst moet worden rekening gehouden met de leeftijd en het 
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bevattingsvermogen van het kind, alsook de ontwikkelingsfase waarin het verkeert. 

Verder is belangrijk te letten op wat het kind op het betreffende moment aankan en kan 

of wil opnemen. Ouders kunnen verder het stellen van vragen beter stimuleren in plaats 

van het onderwerp van de ingreep angstvallig te vermijden (Handvest Kind en 

Ziekenhuis, s.d.). Dit is in overeenstemming met onderzoek van Bush, Melamed, Sheras 

en Greenbaum (1986) die vonden dat wanneer moeders hun kinderen vooral uitleg 

geven over alles wat er staat te gebeuren in plaats van hen gerust te stellen, de kinderen 

de situatie actiever exploreerden. Consistent met de hechtingstheorie is actieve 

exploratie van de omgeving immers geassocieerd met minder stress. Manne et al. 

(1992) onderzochten de rol van uitleg door volwassenen tijdens naaldinsertie en vonden 

dat dit geassocieerd was met distress en huilen. Deze tegenstrijdige resultaten kunnen 

mogelijks te wijten zijn aan het feit dat in Mannes studie de uitleg werd gegeven op het 

moment van de procedure zelf, en vaak als reactie op het vermeerderen van de distress 

bij het kind. Belangrijk lijkt dus te zijn dat de informatie op voorhand wordt gegeven, 

als manier om het kind een realistisch beeld van wat hem te wachten staat te bieden. 

Meer onderzoek hieromtrent is sterk aangewezen. 

 

Coping bevorderen. Er bestaan een aantal effectieve manieren om met stressvolle 

situaties zoals medische ingrepen om te gaan. Het gebruik van succesvolle 

copingsstrategieën kan leiden tot minder distress en pijn tijdens het ondergaan van een 

medische procedure (Miller et al., 2001). Vaak gaan kinderen niet uit zichzelf gebruik 

maken van dergelijke technieken (dit hangt onder meer samen met hun temperament en 

leergeschiedenis). Daarom hebben ouders de belangrijke rol om hun kind niet alleen 

goed copingsgedrag aan te leren, maar hen ook aan te moedigen om het te gebruiken op 

het moment van de ingreep. Ouders moeten hiervoor zelf op de hoogte zijn van welke 

copingstechnieken hulpvol zijn en welke niet werken of contraproductief zijn 

(bijvoorbeeld concentratie op niet-pijngerelateerde factoren, relaxatie, positieve 

zelfspraak, humor, ademhalingsoefeningen, enzovoort). In dat geval kunnen ze via 

verbale instructies of aanmoedigingen hun kind helpen zich te engageren in het gedrag. 

De beste resultaten worden behaald wanneer het kind actief begeleid wordt en de 

techniek voorgedaan wordt. De ouder kan bijvoorbeeld samen met het kind tot tien 

tellen, of het tellen beginnen en het kind dan aansporen zelf verder te doen. Dit is vaak 
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noodzakelijk, want vooral jongere kinderen stellen zelden spontaan (observeerbaar) 

copingsgedrag (Blount et al., 1989, 1990, 1997 ; Miller et al, 2001). Daarbij aansluitend 

is het zinvol kinderen te prijzen wanneer ze, al dan niet spontaan, een goede 

copingsstrategie toepassen (Miller et al., 2001). Op deze manier wordt hun eigen 

potentieel om om te gaan met pijnsituaties gemaximaliseerd.  

 

3.1.4 Programma’s met Combinatie van Verschillende Werkzame Factoren  

 

Cognitief gedragstherapeutisch programma. Naast het gebruik van aparte 

technieken, is het interessant de werkzaamheid van programma’s die uit verschillende 

componenten bestaan na te gaan. Een voordeel van dergelijke programma’s is dat door 

de integratie van verschillende technieken de effectiviteit voor individuele kinderen 

verhoogd wordt. Soms spelen de interactie van het karakter van het kind, de situatie in 

kwestie en het karakter van de ouders immers een rol en de kans op werkzaamheid 

wordt vergroot wanneer men een aantal technieken tegelijkertijd aanwendt (Manne et 

al., 1990). Vele studies hebben de effectiviteit van cognitief gedragstherapeutische 

technieken bij medische procedures aangetoond. Ook bij kinderen lijkt deze benadering 

aangewezen. Hoewel dergelijke strategieën niet altijd specifiek gericht zijn op gedrag 

van ouders, kunnen ze ons toch een beter beeld opleveren van welke zaken 

pijnervaringen bij kinderen minder aversief en pijnlijk maken. Zo bleken bijvoorbeeld 

combinaties van diepe spierrelaxatie, verbeelding, positieve zelfspraak, sensorische 

informatie en modeling via films een positief effect te hebben tijdens pijnlijke medische 

en tandheelkundige procedures (Melamed, Hawes, Heiby & Glick, 1975 ; Nocella & 

Kaplan, 1982 ; Peterson & Shigetomi, 1981). Gelijkaardige behandelingen (eveneens 

bestaande uit verschillende componenten) bleken ook succesvol bij jonge 

kankerpatiënten die lumbaalpuncties en beenmergpuncties ondergingen (Jay, Elliot, 

Katz & Siegel, 1987). Verder leidt een combinatie van cue-gecontroleerde relaxatie (een 

vorm van relaxatie waarbij spierontspanning aan een verbale stimulus gekoppeld wordt 

via principes van klassieke conditionering), gecontroleerd ademen, het inbeelden van 

leuke dingen en positieve zelfspraak tot significant minder distress bij kinderen die 

bloed moeten laten trekken (Dahlquist, Gil, Armstrong, Ginsberg & Jones, 1985). 

Interessant is om dergelijke programma’s aan te passen zodat ze als leidraad voor 
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ouders kunnen gebruikt worden. Onderzoek hiernaar is beperkt. Toch bestaan er enkele 

studies rond dit onderwerp. Manne en collega’s (1990) onderzochten de effectiviteit van 

een gedragstherapeutische interventie door ouders bij drie- tot negenjarigen. Hun studie 

bevatte vier componenten: afleiden van de aandacht, het ongewenste gedrag vervangen 

door een incompatibele positieve respons, positieve bekrachtiging en betrokkenheid van 

de ouders. De resultaten wezen uit dat zowel de geobserveerde distress van het kind, de 

distress van het kind ingeschat door de ouders, als de distress die de ouders zelf 

aangaven te ervaren significant daalden (en dit was stabiel over verschillende trials). 

Daarnaast moest ook significant minder gebruik worden gemaakt van fysieke controle 

om de kinderen te kunnen behandelen. Zelfrapportage van kinderen rond de distress die 

ze ervoeren daalde verrassend genoeg niet significant. Dit is mogelijks te wijten aan 

operationele factoren. In een aantal vroegere andere studies daalde de 

zelfgerapporteerde pijn van kinderen na gedragstherapeutische programma’s immers 

wel (Dahlquist et al., 1985; Jay et al., 1987; Katz et al., 1987; Zeltzer & LeBaron, 

1982). 

 

3.2 Ondoeltreffende Strategieën  

 

3.2.1 Inleiding 

Naast een aantal werkzame technieken die kunnen aangewend worden door ouders, 

bestaan er ook strategieën die niet werken of zelfs contraproductieve effecten hebben. 

Goedbedoelde reacties van ouders kunnen voor kinderen soms resulteren in nog meer 

distress en pijn. Ook hier wordt de indeling gemaakt tussen strategieën met een direct 

effect en andere die hun effect via een mediator uitoefenen. 

 

3.2.2 Rechtstreeks 

 

Niet-essentiële aanrakingen. Naast cognitieve en gedragstherapeutische technieken, 

bestaan er een aantal alternatieve methoden om met een kind in pijn om te gaan. Niet-

essentiële aanrakingen zijn hier één van. Vannorsdall, Dahlquist, Pendley en Power 

(2004) benadrukken het belang van niet-essentiële aanraking. Hiermee worden 

aanrakingen bedoeld die niets met de procedure te maken hebben. Contact met een 
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volwassene kan kinderen een veilig, geborgen gevoel geven en kan op die manier 

tijdens pijnlijke procedures voor een vermindering van distress zorgen. Bevindingen uit 

de (verpleegkundige) praktijk worden ondersteund door een aantal theoretische 

invalshoeken. Zo is er enerzijds de poorttheorie van Melzack en Wall. Deze stelt dat 

wrijven over de plaats van de pijn zorgt voor pijn-blokkerende stimulatie. Anderzijds 

werd bewezen dat aanraking een luwend effect heeft op hartslag en bloeddruk  

(Fishman, Turkheimer & DeGood, 1995 ; Melzack & Wall, 1982). Verder kan 

aanraking mogelijks als afleiding fungeren, een hypothese die nog niet expliciet 

onderzocht werd. Dergelijke gegevens en ervaringen zorgen ervoor dat vaak 

aangenomen wordt dat troostende aanrakingen zoals knuffels, schouderklopjes of 

strelen kinderen helpen om te gaan met pijn. Verrassend is dat onderzoek uitwijst dat 

deze strategie vooral werkzaam is wanneer ze toegepast wordt door verplegend 

personeel, maar geen significante effecten teweegbrengt wanneer ouders haar 

aanwenden. Vannorsdall et al. (2004) voerden een studie uit naar het effect van niet-

essentiële aanrakingen van volwassenen (zowel verplegend personeel als ouders) bij 

kinderen die een punctie moesten ondergaan. De resultaten toonden een significant 

negatief verband tussen aanraking en distress wanneer het om aanrakingen door 

verplegend personeel ging, maar niet wanneer kinderen werden aangeraakt door hun 

ouders. Dit is mogelijks toe te schrijven aan het feit dat het verplegend personeel 

diegenen zijn die de procedure uitvoeren en zo aan het kind laten weten dat er voor hem 

of haar gezorgd zal worden. Verder onderzoek is nodig om te testen of aanraking 

inderdaad enkel voordelen heeft wanneer door verplegend personeel gebruikt.  

 

Kritiek geven. Intuïtie geeft reeds te kennen dat het bekritiseren van of negatieve 

feedback geven aan een kind in pijn, de pijnlijke ervaring voor dat kind alleen maar 

verhoogt. Dit blijkt dan ook geen frequent gehanteerde strategie te zijn door de meeste 

ouders. Miller et al. (2001) vonden bij kinderen tussen drie en negen een negatief effect 

van kritische opmerkingen vanwege ouders tijdens het ondergaan van een ruggenprik of 

een beenmergpunctie. Blount et al. (1989, 1990, 1997) concludeerden eveneens in 

verschillende studies dat het bekritiseren van kinderen terwijl ze ingrepen ondergaan tot 

meer distress leidt.  
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3.2.3 Gemedieerde Verbanden 

 

Geruststellen. Geruststelling werd door Blount et al. in 1989 (p561) gedefinieerd als 

“procedure-gerelateerde opmerkingen die gericht zijn op het kind met de bedoeling het 

kind gerust te stellen met betrekking tot zijn of haar conditie of het verloop van de 

procedure”. Meer concreet gaat het om uitspraken als “alles komt goed, maak je maar 

geen zorgen”, “mama blijft bij je”, “het zal gauw voorbij zijn”, enzovoort. Recente 

bevindingen geven aan dat naast de verbale inhoud, ook non-verbale kenmerken een 

grote rol spelen. Zaken zoals gelaatsuitdrukking, intonatie, enzovoort zouden allemaal 

factoren zijn waar men rekening mee moet houden (McMurtry, Chambers, McGrath & 

Asp, 2010). Blount et al. (1989) stelden vast dat in de context van medische ingrepen bij 

kinderen geruststellende uitspraken ongeveer een vierde van de verbale uitingen van 

volwassenen (dus zowel ouders als verplegend personeel) behelzen. Hoewel contra-

intuïtief werd uitvoerig bewezen dat een dergelijke strategie niet zinvol is. Studies 

bestaan zowel uit correlationele als experimentele onderzoeksopzetten (Blount et al., 

1989 ; Bush et al., 1986 ; Manimala, Blount, & Cohen, 2000 ; Miller et al., 2001). Ook 

McMurtry et al. (2010) onderzochten recentelijk dit onderwerp. Hun steekproef bestond 

uit vijf- tot tienjarigen die bloed moesten laten trekken. Zij vonden dat kinderen hun 

ouders beangstigend vinden, wanneer deze hen proberen gerust te stellen.  

Er zijn verschillende paden via welke geruststellen zijn negatieve effect kan hebben. 

Vooreerst kunnen troostende uitspraken door kinderen geïnterpreteerd worden als een 

waarschuwing dat er iets erg staat te gebeuren of als teken dat de volwassene angstig is. 

Curtis (1999, p54) geeft dit treffend weer: “If an adult tells you not to worry and you 

weren’t worried before, you better hurry up and start because you’re already running 

late”. Ten tweede kunnen geruststelling (en andere troostende gedragingen) in een 

operante visie als bekrachtiger voor het distress-gedrag van het kind fungeren. Kinderen 

merken dat het tonen van angst en distress leidt tot aandacht en troost en zullen dit 

gedrag nog meer gaan vertonen, zodat er een vicieuze cirkel ontstaat. En ten slotte is het 

mogelijk dat geruststelling door de ouders voor de kinderen een soort impliciete 

toestemming is om hun angst en distress openlijk te tonen. Sussende woorden vanwege 

de ouders zouden zo dan het uiten van negatieve emoties bij kinderen faciliteren 

(McMurtry, McGrath & Chambers, 2006).  
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Bezorgdheid. Verschillende studies wijzen erop dat bezorgdheid tonen gepaard gaat 

met meer distress (Blount et al., 1989, 1990, 1997). Kinderen stemmen hun oordeel 

vaak af op dat van hun ouders (of andere volwassenen). Bezorgdheid van een 

vertrouwenspersoon kan bij hen angst uitlokken (cfr. geruststelling) (Blount et al., 

1997). Ander experimenteel onderzoek wees uit dat kinderen wier ouders bezorgd 

reageerden tijdens een inenting, meer distress ervoeren dan kinderen waarvan de ouders 

hen probeerden af te leiden of dan kinderen wier ouders gevraagd werd te reageren 

zoals ze gewoonlijk deden (Manimala, Blount & Cohen, 2000). Gonzalez, Routh en 

Armstrong (1993) voerden experimenteel onderzoek uit bij drie- tot zevenjarigen die 

een injectie kregen. Zij vonden geen verschil tussen moeders die bezorgdheid toonden 

en moeders uit de controlegroep (die mochten reageren hoe ze zelf wilden). Dit spreekt 

voorgenoemde bevindingen tegen, want daar werd een negatief verband gevonden 

tussen het uiten van bezorgdheid en distress bij kinderen. Dit laatste onderzoek spreekt 

echter ook niet van een positief verband. Er moet nog verder onderzocht worden of het 

uiten van bezorgdheid naar kinderen toe werkelijk negatieve effecten heeft op de 

distress en pijnbeleving. Consensus is er alvast rond het feit dat het geen positieve 

effecten teweegbrengt. 

 

Verontschuldigen en controle geven. Wanneer volwassenen zich gaan 

verontschuldigen voor de pijn die kinderen ervaren, ondervinden kinderen meer 

distress. Blount et al. (1989, 1990, 1997) vonden dit in verschillende studies en daarom 

wordt dit gedrag ‘distress promoting behavior’ genoemd. Verder onderzoek komt 

eveneens tot de conclusie dat ouders die zich excuseren de pijn bij hun kind vergroten. 

Doordat de aandacht van het kind meer op de pijn gericht wordt, wordt de pijn 

intensiever beleefd (Walker et al., 2006).  

Daarnaast blijkt dat controle geven aan het kind eveneens een negatief effect heeft op 

de mate van distress die kinderen ervaren tijdens pijnlijke procedures (Blount et al., 

1989, 1990, 1997). Deze controle bestaat er bijvoorbeeld uit het kind zelf te laten 

beslissen wanneer het klaar voor de ingreep is. Dergelijke vrijheid om te beslissen zorgt 

bij de kinderen voor meer distress. 
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3.3 Omstreden Strategieën 

 

3.3.1 Inleiding 

Bij bovengenoemde strategieën van ouders om met pijn bij hun kind om te gaan, lijkt er 

eensgezindheid te bestaan tussen verschillende studies. In de onderzoeksliteratuur 

omtrent helpende gedragingen van ouders bestaan echter ook enkele fel omstreden 

strategieën. Het zijn thema’s waarrond momenteel nog geen consensus bestaat. Daarom 

zal hier getracht worden een objectief beeld te bieden van de huidige stand van zaken 

omtrent deze strategieën. 

 

3.3.2 Evidentie Voor en Tegen 

 

Empathie. Een heet hangijzer in de literatuur rond helpende gedragingen tijdens 

medische procedures bij kinderen, is de vraag of empathisch gedrag nu wel of niet 

effectief is. De hypotheses rond de rol ervan zijn tegenstrijdig en de resultaten zijn 

gemengd. Zo vonden Blount et al. (1989) dat empathische uitingen van volwassenen 

(zowel ouders als medisch personeel) tijdens pijnlijke puncties bij kinderen gepaard 

gaan met meer distress bij de kinderen. Ook verdere studies wijzen op een positief 

verband tussen empathie en distress bij kinderen (Blount et al., 1990, 1997).  

Miller, Johann-Murphy en Zhelezniak (2001) daarentegen kwamen tot de vaststelling 

dat het empathisch gedrag van fysiotherapeuten tijdens het post-operatief stretchen van 

spieren (wat als heel pijnlijk beschouwd wordt) de distress ervaren door kinderen juist 

vermindert. Zij vonden dat uitspraken die kinderen ervan verzekeren dat de volwassene 

zich om hen bekommert en dat hun pijn gehoord wordt, voordelig zijn voor het kind. 

Ander onderzoek vond eveneens een negatieve relatie tussen responsiviteit van de 

ouders en distress bij hun kinderen tijdens medische procedures. Ouders die responsief 

reageerden verminderden de distress bij hun kind (Manne et al., 1993). Recenter 

onderzoek bevestigt dit en stelt dat een steunende communicatiestijl van ouders (verbaal 

en non-verbaal) tijdens pijnlijke ingrepen resulteert in minder pijn en distress bij het 

kind, in vergelijking met een stijl waarbij de pijnlijke ervaring van het kind eerder 

genegeerd wordt (Cline, Harper, Penner, Peterson, Taub, & Albrecht, 2006). 

Veel van deze onderzoekers bieden weinig informatie over de manier waarop zij 
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empathie operationaliseerden. Vaak wordt er over ‘empathic statements’ gesproken. Dit 

maakt het moeilijk om de studies te vergelijken en biedt geen basis om de verschillen te 

verklaren. Een mogelijke verklaring is dat de verschillende bevindingen misschien te 

wijten zijn aan het feit dat het in sommige studies om een eenmalige pijnlijke procedure 

gaat (Blount et al., 1989, 1990, 1997), terwijl andere onderzoeken over herhaalde 

pijnlijke ingrepen spreken (Miller et al., 2001). Mogelijks zorgen aanhoudende 

ervaringen met het personeel ervoor dat kind en hulpverlener steeds meer op elkaar 

afgestemd raken en dat empathie dan een gevoel van controle bij het kind promoot. 

Steun vanuit de omgeving zou het kind dan het gevoel geven dat zijn ervaring legitiem 

is en het kind helpen om te proberen zo goed mogelijk te reageren tijdens de procedure. 

Terwijl bij eenmalige ontmoetingen een empathische houding eerder (negatieve) 

emoties losmaakt. Als deze hypothese zou kloppen, heeft dit gevolgen voor de rol van 

empathie bij ouders. Tussen ouders en kind gaat het immers nooit meer om een eerste 

ontmoeting, waardoor empathie een positief effect zou teweegbrengen. Jammer genoeg 

wordt er in de studie van Blount et al. (1989, 1990, 1997) geen onderscheid gemaakt 

tussen de (verschillende) invloed van verplegend personeel en ouders. In de studie van 

Miller et al. (2001) wordt enkel met fysiotherapeuten gewerkt, dus ook daar kan deze 

hypothese niet worden onderzocht. Verder onderzoek, preferentieel ook meer 

toegespitst op de ouder-kindrelatie, zal verduidelijking moeten brengen. 

 

Sociale steun. Sociale steun (naast verbaal, ook non-verbaal gedrag) lijkt intuïtief een 

goede manier om mensen in pijn, en dus ook kinderen, te helpen. Onderzoek wijst erop 

dat het effect van sociale steun eerder complex is. Verschillende onderzoekers 

concluderen dat louter de aanwezigheid van iemand, een knuffel of een bemoedigende 

blik soms positieve effecten kunnen hebben (Albrecht & Adelman, 1987 ; Dakof & 

Taylor, 1990). Naast verbale expressie van steun, wordt ook evidentie gevonden voor 

een aanzienlijke rol voor het non-verbale aspect (Andersen, 1985). Fysieke of 

psychologische nabijheid en beschikbaarheid zijn volgens deze studies mogelijks 

bruikbare factoren in acute pijnsettings. Dit gaat dan over gedragingen als het tonen van 

warmte en betrokkenheid en zorgen voor een kleine fysieke en psychologische afstand. 

Zo kan men naar het kind toe leunen, dicht bij het kind gaan staan of zitten, hem of haar 

af en toe op een gepaste manier aanraken en in zijn of haar ogen kijken. Dergelijke 
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houdingen kunnen voor kinderen een gevoel van controle implementeren en zo de 

distress verminderen door hen te helpen omgaan met onzekerheid.  

Miller et al. (2001) bekwamen tegenstrijdige resultaten. Zij onderzochten onder 

andere het effect van erkenning op de distress die door het kind wordt beleefd tijdens 

medische procedures. Zij vonden dat uitspraken van ouders die impliceren dat de ouder 

beseft dat het kind pijn heeft de distress significant verhoogde.  

Samengevat kunnen hier twee (tegenstrijdige) hypothesen gesteld worden. Enerzijds 

zou sociale steun de ervaring van het kind kunnen valideren en als legitiem erkennen. 

Hierdoor zou een sociale samenhorigheid tot stand komen die ervoor zorgt dat het kind 

beter gewapend is tegen de distress en deze zo doet dalen. Anderzijds is het mogelijk 

dat sociale steun er net toe leidt dat er meer aandacht aan de distress geschonken wordt, 

waardoor deze groter wordt (Peterson et al., 2007). 
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4. DISCUSSIE 

 

4.1 Besluit Resultaten 

Het hoofddoel van deze studie was het in kaart brengen van onderzoek rond de 

werkzaamheid van verschillende gedragingen van ouders tijdens medische procedures 

bij hun kinderen. Kinderen worden in de loop van hun jonge leven immers minstens een 

paar keer geconfronteerd met pijnlijke ingrepen zoals inentingen, bloedafnames, 

hechtingen of operaties. Dergelijke procedures brengen in het gros van de gevallen heel 

wat spanning, pijn en distress teweeg. Om hun kinderen zoveel mogelijk bij te staan, 

vergezellen de meeste ouders hun kinderen in dergelijke situaties. De resultaten 

bevestigen dat de aanwezigheid van ouders een significant effect heeft op de mate van 

pijn en distress die kinderen in situaties van medische ingrepen beleven. Toch betekent 

de aanwezigheid van ouders niet noodzakelijk een daling van de distress en angst bij 

kinderen. Soms maken ouders de situatie nog moeilijker voor het kind. Daarnaast 

kunnen deze situaties ook voor ouders heel wat stress en negatieve emoties 

veroorzaken. In deze studie werd voornamelijk gefocust op gedragingen die de 

spanning en pijn bij het kind minimaliseren. Hoogstwaarschijnlijk zal dit ook een 

positief effect hebben op de gemoedstoestand van de ouders. Er werd gezocht naar 

studies omtrent de impact van ouderlijk gedrag op distress en pijn bij kinderen tijdens 

pijnlijke (en stresserende) medische gebeurtenissen.  

Deze studie vond evidentie voor een positief effect van een aantal gedragingen. De 

literatuur wees uit dat volgende strategieën hieronder geplaatst kunnen worden: het 

geven van borstvoeding (bij zuigelingen), het gebruik van humor, stressbeheersing en 

controle van eigen emoties als ouder, het kind afleiden, het creëren van realistische 

verwachtingen en het geven van informatie, kinderen stimuleren een copingsstrategie te 

gebruiken en samengestelde programma’s (zoals een cognitief gedragstherapeutisch 

programma). Andere strategieën leken geen of een negatief effect teweeg te brengen. 

Meer bepaald gaat het om niet-essentiële aanrakingen, het geven van kritiek, 

geruststellen, het tonen van bezorgdheid, het verontschuldigen voor de pijn en controle 

geven aan het kind. Een laatste categorie gedragingen zijn degene waar de huidige 

onderzoeksliteratuur nog geen consensus rond bereikt heeft. Hieronder vallen empathie 

en sociale steun. 
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4.2 Bedenkingen en Hiaten 

Hoewel veel onderzoek correlationeel van aard is, bevat de literatuur ook een niet 

gering aantal experimentele studies. Dit komt de interne validiteit van de resultaten ten 

goede. In de context van onderzoek rond ouder-kindinteracties in pijnsituaties kan men 

bij dit soort designs echter vraagtekens plaatsen wat betreft de externe validiteit. Er is 

weinig bekend over de mate waarin de spontaniteit van ouderlijk gedrag wordt 

aangetast wanneer ouders weten dat ze worden geobserveerd in het contact met hun 

kind. Ouders kunnen bijvoorbeeld sociaal wenselijk reageren. Daarnaast is het erg 

onnatuurlijk om ouders tijdens zeer stressvolle situaties te vragen op een bepaalde 

manier te reageren. Dit heeft mogelijks tot gevolg dat de reacties vaak erg artificieel of 

op een andere manier verschillend van de spontane zijn. Ouders zijn zich normaliter niet 

(volledig) bewust van hun gedrag ten opzichte van hun kind in dergelijke situaties. 

Daardoor kan hun concentratie op hun eigen gedrag en de effecten daarvan op hun kind 

veel verhoogd worden door het deelnemen aan een onderzoek, waardoor ze beter of 

juist onnatuurlijker en dus minder effectief kunnen gaan reageren. Het is amper te 

beschrijven op hoeveel verschillende manieren bias in enkel dit aspect zou kunnen 

sluipen. Bijgevolg moet worden opgelet bij de interpretatie van resultaten uit 

experimenteel onderzoek. Aangezien de externe validiteit beperkt is, blijft de vraag in 

welke mate deze bevindingen generaliseerbaar zijn.  

De voordelen van correlationeel onderzoek zijn onder meer dat ouders op een 

spontane manier mogen reageren en dat zo de externe validiteit meer gewaarborgd 

wordt. Dit wordt in sommige studies echter mogelijks gelimiteerd door het feit dat 

ouders op de hoogte zijn van het onderzoek, wat op zich ook voor een verandering in 

hun gedrag kan zorgen. Maar hoewel de externe validiteit dus beter gewaarborgd kan 

worden, is een limiet van dit soort onderzoek de interne validiteit. Wanneer ouders elk 

op hun eigen unieke manier reageren, is het moeilijk deze gedragingen met elkaar te 

vergelijken. Bij het labelen van het gedrag gaan meer dan waarschijnlijk soms 

belangrijke nuances verloren en mogelijks zijn er nog andere verschillen in de 

verschillende groepen dan enkel hun reacties. Zo kan het dat de oorspronkelijke 

(hechtings-) relatie een rol speelt bij de mate van veiligheid en rust die de aanwezigheid 

van ouders uitstraalt voor het kind. Daarnaast zijn er factoren als leergeschiedenis, 
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moeheid (zowel bij kind als bij ouders) en modeling die allemaal een mogelijke invloed 

uitoefenen die bij correlationele studies niet gecontroleerd kan worden.  

 

Een verder nadeel is dat bij het zoeken naar literatuur rond helpend ouderlijk gedrag 

tijdens pijnlijke ingrepen bij kinderen, onderzoek vrij versnipperd is. Er is weinig 

overkoepelend onderzoek en studies worden niet altijd met elkaar in verband gebracht. 

Door de veelheid aan zeer concrete technieken, wordt het moeilijk een algemeen beeld 

te krijgen. Dit wordt extra bemoeilijkt doordat er meestal op een vrij atheoretische 

manier en met weinig duidelijke definities van concepten gewerkt wordt. Daarnaast 

bestaan er geen meta-analyses die een bruikbaar en duidelijk overzicht bieden. Deze 

versnipperde aanpak zorgt ervoor dat verschillende onderzoekers soms gelijkaardige 

zaken bestuderen, maar via heel andere operationaliseringen (verbaal vs. verbaal en 

non-verbaal, andere vragenlijsten om hetzelfde gedrag in kaart te brengen, enzovoort). 

Dit zou op zich geen probleem hoeven te zijn, ware het niet dat zelden aandacht gaat 

naar dit aspect. Er is weinig onderzoek dat rekening houdt met dit probleem. Men gaat 

vrij onafhankelijk te werk, met eigen operationaliseringen en definities. Vaak blijft men 

vrij vaag over de manier waarop een breder concept concreet wordt gemaakt. Omdat de 

menswetenschappen niet over de mogelijkheden beschikken om harde en objectief 

vaststelbare definities te geven, is het des te belangrijker dat er aandacht wordt 

geschonken aan goede en collectieve definiëringen. Op die manier kan men vanuit een 

solide, gemeenschappelijke basis onderzoek uitvoeren en tot een gemakkelijker 

vergelijkbaar  geheel komen.  

Waar dit probleem vooral voor moeilijkheden zorgt, is bij onderzoek naar het effect 

van empathie. Er wordt gewerkt met zeer uiteenlopende operationaliseringen en 

definiëringen. Daarnaast is de aanpak vaak atheoretisch en is er gebrek aan conceptuele 

duidelijkheid. Er bestaan geen duidelijke universele definities / operationaliseringen van 

het concept empathie. Mogelijks verklaart dit deels de tegenstrijdige bevindingen rond 

dit thema. Verder moet worden opgemerkt dat in het ene onderzoek het gedrag van 

volwassenen in het algemeen bekeken wordt, terwijl in het andere specifiek de invloed 

van het gedrag van de ouders als onafhankelijke variabele wordt genomen.  

Verder is ook de grens tussen concepten als empathie, sociale steun, erkenning en 

niet- essentiële aanrakingen niet altijd duidelijk. In sommige studies gebruikt men de 
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term sociale steun wanneer het over empathie gaat en vice versa. Daarnaast wordt ook 

ouderlijke ‘geruststelling’ op verschillende manieren geoperationaliseerd. Over 

verschillende onderzoeken heen wordt het gelijkgesteld aan verbaal verzekeren, 

empathie betonen, prijzen, en niet-verbale ondersteunende aanrakingen (Bush et al., 

1986). Verder wordt vaak aangegeven dat sociale steun uit een verbaal en non-verbaal 

aspect bestaat, wat niet-essentiële aanrakingen niet strikt afbakent. In de verdere 

literatuur rond dit onderwerp zijn nog heel wat gelijkaardige overlappingen opmerkbaar. 

Dit zorgt ervoor dat het soms moeilijk wordt om in een overvloed aan gelijkaardige 

studies nog het overzicht te behouden.  

Deze studie kan dan ook gezien worden als een eerste aanzet naar een dergelijk 

overzicht. De opdelingen werden zo duidelijk en welomschreven mogelijk gemaakt, 

met indien mogelijk heel concrete omschrijvingen van welke gedragingen wel en niet 

zinvol blijken te zijn. Een van de grootste moeilijkheden hierbij was dat weinig thema’s 

volledig worden uitgewerkt. Vele onderzoekers kijken in hun studies tegelijkertijd naar 

een veelheid aan factoren (bv. Blount, 1989, 1990, 1997 ; Chambers, 2002 ; Dahlquist, 

1995 ; Miller et al., 2001). Dit heeft als voordeel dat de werkzaamheid van veel 

verschillende gedragingen tegelijkertijd en in velerlei studies wordt onderzocht. De 

keerzijde van de medaille is dat vaak weinig aandacht gaat naar definities en 

operationaliseringen en dat technieken niet met diepgang worden onderzocht. Het is 

daardoor niet altijd gemakkelijk om de juiste studies te vinden, gezien de meeste 

specifieke zoektermen weinig opleveren (bv. weinig resultaten bij de zoekterm ‘social 

support’, terwijl dit in veel studies aan bod komt). Bovendien wordt in ander onderzoek 

wel heel concreet te werk gegaan en gefocust op een welbepaald gedrag, waardoor 

onderzoeken vaak heel moeilijk te vergelijken zijn. Op deze manier krijgt men een 

veelheid aan studies die allemaal hetzelfde doen, maar toch niet over hetzelfde gaan.  

 

Een volgende moeilijkheid wat betreft onderzoek in dit domein gaat over meting, keuze 

van proefpersonen en uitvoerders van het helpend gedrag. Er bestaan heel wat 

uiteenlopende manieren om pijn, distress en gedragingen in kaart te brengen. Zo werd 

in sommige studies gewerkt met audiotapes. Dit heeft als voordeel dat het onopvallend 

kan gebeuren en achteraf kan gescoord worden, maar een nadeel is dat heel wat non-

verbaal gedrag verloren gaat. In andere onderzoeken werd gebruik gemaakt van 
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observatieschalen en vragenlijsten. Maar ook hier gaat het om heel uiteenlopende 

instrumenten, die niet zelden moeilijk vergelijkbaar zijn. Wanneer gewerkt wordt met 

observatoren, is het waarschijnlijk belangrijk door wie geobserveerd wordt. Observaties 

om de stress, pijn en emoties bij het kind, ouders en personeel te meten zijn niet altijd 

vergelijkbaar wanneer de ene werden bekomen door een onderzoeker en de andere door 

een ouder of een verpleegkundige. Deze verschillende werkwijzen kunnen voor bias in 

het vergelijken van resultaten zorgen.  

Over verschillende studies heen, worden verschillende proefpersonen gebruikt. Terwijl 

het ene onderzoek werkt met kinderen die lijden aan een chronische ziekte, richten 

andere studies zich op kinderen die eenmalig (bijvoorbeeld voor een verplichte 

inenting) een pijnlijke ingreep moeten ondergaan. De eerste groep kinderen moeten 

meer en vaker worden behandeld, waardoor er gewenning kan optreden of andere 

factoren van belang worden. Verder onderzoek hieromtrent is gewenst. 

Bij het ontwikkelen van een studie in dit domein is het steeds nodig een keuze te 

maken rond wie het helpend gedrag zal uitvoeren. Dit kan de ouder van het kind zijn, 

maar ook verplegend personeel, fysiotherapeuten, enzovoort. Zoals eerder gezegd 

vonden Blount et al. (1989) geen significante verschillen in de respons van kinderen ten 

opzichte van wat moeders en personeelsleden zegden. Desondanks staat onderzoek rond 

beide onderwerpen erg op zichzelf. Er wordt te weinig de link gelegd tussen onderzoek 

naar technieken die kinderen zelf kunnen toepassen, studies rond de effectiviteit van 

gedrag van verplegend personeel in pijnsituaties en onderzoeken waarin de nadruk 

wordt gelegd op helpende gedragingen van ouders. Mocht er meer op een algemeen 

niveau gewerkt worden, zou men kunnen vertrekken van een aantal technieken en dan 

het effect ervan op deze drie niveaus gaan toetsen. Als een techniek in het algemeen 

werkzaam blijkt te zijn, kan deze enerzijds aan de kinderen zelf worden aangeleerd, 

maar kunnen ook ouders en zorgverleners hierin betrokken worden. Daarnaast blijft het 

ook zinvol om voor elke studie de opsplitsing ouders – hulpverleners te maken. Bij 

bepaalde onderzoeken waar wel een onderscheid wordt gemaakt, wordt immers 

gevonden dat sommige technieken, nochtans helpend wanneer uitgevoerd door 

verpleging, geen significante effecten teweegbrengen wanneer door ouders aangewend 

(bv. niet-essentiële aanraking, Vannorsdall et al., 2004). Vele onderzoeken maken deze 

belangrijke opsplitsing echter niet (bv. Blount, 1989, 1990 ; Miller et al., 2001). 
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Desondanks werd in deze studie de keuze gemaakt om onderzoeken over verplegend 

personeel ook op te nemen, omdat vaak de resultaten wel dezelfde zijn (Blount et al., 

1989). In dit opzicht is het dan ook een gemis dat niet vaker de link met de 

verpleegkundige praktijk wordt gelegd. Hulpverleners die vaak met kinderen in pijn 

geconfronteerd worden, zoals verplegers, kunnen immers vaak waardevolle informatie 

bieden. Er bestaat vooral een naast elkaar functioneren van psychologie en meer 

medische disciplines, in plaats van een samenwerking. Hierdoor gebeurt er vaak geen 

vlotte overdracht van kennis tussen de verschillende vakgebieden (bv. positief effect 

van aanrakingen, Vannorsdall et al., 2004).  

 

Een verder nadeel van de verschillende onderzoeken is dat vaak weinig aandacht wordt 

besteed aan variabelen die een modererend of mediërend effect kunnen hebben, zoals 

kindkenmerken. Zo wordt er weinig gekeken naar interacties van technieken die ouders 

kunnen toepassen met de initiële copingsvaardigheden van het kind. Daarnaast kan ook 

het temperament en de leergeschiedenis een aanzienlijke rol spelen. Verder is het 

geslacht van de ouder en het kind mogelijks een beïnvloedende variabele. Zo vinden 

Chambers et al. (2002) dat de impact die geruststelling op kinderen heeft groter is bij 

meisjes. Ook met de leeftijd van het kind wordt vaak weinig rekening gehouden. 

Onderzoekers beslissen een bepaalde leeftijdsgroep op te nemen in hun studie, maar 

schenken geen aandacht aan de mogelijks modererende invloed van leeftijd. Doordat 

deze potentieel invloedrijke factoren in de meeste studies niet verder worden 

opgenomen, gaan belangrijke nuances verloren.  

Verder zijn er nog een aantal andere factoren die het vernoemen waard zijn. Zo is het 

niet uitgesloten dat het type behandeling een rol speelt. Kinderen zouden verschillend 

kunnen reageren naargelang de kenmerken van de ingreep. Zo duurt een 

ruggenmergpunctie bijvoorbeeld langer en is deze objectief onaangenamer dan een 

inenting. Ook wordt weinig aandacht besteed aan wie de procedure uitvoert. Het is 

mogelijk dat kinderen verschillend reageren bij mannen en vrouwen, oudere en jongere 

personen, dokters en verplegend personeel. Vervolgens wordt, zoals hierboven reeds 

werd gezegd, ook de context van de procedure vaak vergeten als potentieel 

beïnvloedende factor. Kinderen die wegens chronische ziekte op regelmatige basis 

procedures ondergaan, reageren misschien anders op bepaalde strategieën dan kinderen 
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die slechts occasioneel met een pijnlijke ingreep worden geconfronteerd. Ten slotte 

wordt er in sommige studies een opdeling naargelang fase van de procedure gemaakt. 

Zo is er eerst een preparatiefase, vervolgens de ingreep zelf en als laatste eventuele 

vervolgen op de ingreep (bv. een baxter of buisje dat moet blijven zitten) (Manne et al., 

1990). Het maken van deze indeling blijkt zinvol te zijn, aangezien resultaten erop 

wijzen dat sommige gedragingen die nuttig zijn in de ene fase, dat niet zijn in een 

andere fase. Het feit dat deze opdeling zelden gemaakt wordt, maakt het vergelijken van 

onderzoeken gecompliceerder en plaatst meteen ook vraagtekens bij de grondigheid van 

de andere studies. Ook hier is er weer nood aan meer congruentie over verschillende 

studies heen. 

 

Een extra uitdaging in onderzoek omtrent dit onderwerp wordt gevormd door het feit 

dat resultaten vaak op verschillende manieren verklaard kunnen worden. Bovendien is 

weinig systematisch onderzoek naar de juistheid van verklaringen voorhanden. Zo 

wordt huilen in de aanwezigheid van ouders vaak beschouwd als signaal voor 

verhoogde distress. Er wordt over het hoofd gezien dat huilen vanuit een 

hechtingsperspectief als een soort hulpkreet kan fungeren. In dat geval is het een signaal 

naar de ouders voor steun en hulp en is het gedrag eerder bewijs dat het kind heeft 

geleerd dat het beroep kan doen op zijn ouders in moeilijke situaties. Wanneer kinderen 

dan minder huilen en aanklampend gedrag vertonen, kan dat dus eerder wijzen op een 

inhibitie van emotionele responsen ten gevolge van negatieve hechtingservaringen, in 

plaats van een werkelijke daling van hun distress (onderdrukken van hun expressie kan 

potentieel zelfs extra stress veroorzaken) (bv. Gonzalez et al., 1989 ; Dolgin & Phipps, 

1995). 

 

Ten slotte bestaat weinig onderzoek naar of literatuur over de vraag hoe de onderzochte 

interventies door ouders zich naar de praktijk laten vertalen. De vraag naar hoe men 

ouders kan sensibiliseren en aanleren hoe ze het beste reageren wordt amper gesteld. Dit 

valt te betreuren, daar het verminderen van de pijn en distress van kinderen in de 

praktijk, het hoofddoel van al dit onderzoek zou moeten zijn. Misschien zouden er 

workshops kunnen worden georganiseerd of zouden er in wachtzalen en ziekenhuizen 

affiches en brochures kunnen worden ter beschikking gesteld. Ook zou het een 
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mogelijkheid zijn mensen op te leiden om dit met ouders in persoon te bespreken. Ten 

slotte zou er ook gebruik kunnen worden gemaakt van beeldmateriaal zoals video. Deze 

opsomming kan ongetwijfeld nog worden uitgebreid, daar de mogelijkheden talrijk zijn. 

Het belangrijkste punt is dat er onderzoek komt naar de effectiviteit van dergelijke 

implementaties, zodat de bevindingen van onderzoek kunnen omgezet worden in 

praktijk. 

 

Ook deze studie moet met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Zo werd 

in de resultaten geen onderscheid gemaakt tussen jongens en meisjes of moeders en 

vaders. Ook het aspect leeftijd krijgt weinig aandacht. Daarnaast werden de statistische 

kenmerken van studies niet in rekening gebracht en werd geen gebruik gemaakt van de 

databanken Medline en Embase. Ten slotte werd door de enorme hoeveelheid aan 

(versnipperd) onderzoek niet alle relevante literatuur opgenomen. 

 

4.3 Implicaties voor verder onderzoek 

In de hierboven geformuleerde bedenkingen wordt al vaak een eerste aanzet naar 

richtlijnen voor toekomstig onderzoek gegeven. Deze zullen hier verder worden 

uitgewerkt. Vooreerst is het belangrijk dat wordt nagedacht over gemeenschappelijke 

definities en operationalisaties, zodat onderzoekers samen en niet naast elkaar werken 

en onderzoek op een betrouwbaardere manier onderling kan worden vergeleken. 

Concepten moeten duidelijk van elkaar worden afgebakend en op een gelijkaardige 

manier worden geconcretiseerd. Op die manier moet er meer overzicht komen, indien 

mogelijk onder andere aan de hand van meta-analyses. Verder zou het goed zijn dat 

onderzoek in de toekomst meer aandacht besteedt aan mogelijke modererende en 

mediërende verbanden zoals geslacht, leeftijd, geslacht van de ouders of verpleger, type 

ingreep, context van de ingreep (chronische ziekte of andere oorzaak) en welke 

volwassene de strategie toepast. Er werden reeds geslachtsverschillen aangehaald en 

daarom zou het nuttig zijn dat onderzoekers hun proefpersonen indelen op basis van 

geslacht. Verder tast men in het duister over de mogelijke invloed van leeftijd van het 

kind en ook over de impact van het geslacht van de volwassene is de kennis nog gering. 

Het zou verder interessant zijn om na te gaan of dezelfde factoren werkzaam zijn bij 

kinderen die vaak en kinderen die zelden in aanraking komen met pijnlijke medische 
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procedures. Voorts is het aangewezen dat toekomstig onderzoek beter differentieert 

tussen de verschillende mogelijke volwassen personen die de strategie uitvoeren ten 

opzichte van het kind en dat mogelijke verschillen in invloed worden nagegaan. In 

sommige studies worden gelijkaardige resultaten voor verplegend personeel als voor 

ouders gevonden, terwijl ander onderzoek dit tegenspreekt. Het zou daarom zinvol zijn 

na te gaan voor welke gedragingen dit wel en niet het geval is. Ten slotte is het heel 

belangrijk dat toekomstig onderzoek zich meer gaat richten op de implementatie van 

deze kennis in de praktijk.  
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