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ABSTRACT 
 

Probleem-/doelstelling: Ondanks voortdurende vooruitgang in onderzoek en 

behandeling van pijn, komt pijn nog vaak voor bij gehospitaliseerde patiënten. 

Identificatie van barrières ten aanzien van het pijnmanagement is cruciaal voor 

verbetering van de gezondheidszorg. Het doel van deze studie was de pijnprevalentie bij 

gehospitaliseerde patiënten en patiëntgerelateerde barrières (inclusief health literacy) ten 

aanzien van het pijnmanagement na te gaan. Bijkomend werd gezocht naar verbanden 

tussen pijn en patiëntgerelateerde kenmerken, barrières en health literacy. 

Methodologie: Een cross-sectionele studie in twee Vlaamse ziekenhuizen werd 

uitgevoerd. Pijn werd gemeten via de Numerieke Rating Schaal. De patiëntenbarrières 

werden vertaald vanuit een instrument van Elcigil et al. (2011). Health literacy werd 

gebaseerd op ‘The Single Item Literacy Screener’ van Morris et al. (2006). Via multiple 

regressies werden voorspellende factoren van pijn nagegaan. 

Resultaten: Op het moment van de bevraging had 64,2% van de patiënten pijn. De 

mediane pijnintensiteit bedroeg 2,0. De meerderheid (89,2%) was tevreden over hun 

pijnaanpak. De barrière die het meest ervaren werd door patiënten was 

‘terughoudendheid om opioïden in te nemen’. Voorspellende factoren voor het hebben 

van pijn waren: leeftijd, pijnmedicatie, verwachting pijnlichting, terughoudendheid om 

verpleegkundigen lastig te vallen bij pijn en health literacy. Voorspellende factoren van 

erge pijn waren: leeftijd, pijnmedicatie, verwachting pijnverlichting, tevredenheid 

omtrent pijnaanpak en terughoudendheid voor opioïden. 

Conclusie: De significante patiëntenbarrières moeten worden aangepakt om het 

pijnmanagement te verbeteren. Deze studie onderzocht enkel patiëntgerelateerde 

barrières. Mogelijks zijn er nog andere barrières, zoals barrières ervaren door 

verpleegkundigen, die ook een invloed kunnen hebben op patiënten hun pijn. Hierdoor 

kan verwacht worden dat het aanpakken van enkel deze patiëntenbarrières onvoldoende 

zal zijn om de pijnprevalentie te doen dalen en het pijnmanagement te optimaliseren.
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1 INLEIDING/LITERATUUR 
 

Pijn wordt volgens de ‘International Association for the Study of Pain'  (1979) 

gedefinieerd als een onaangename, sensorische en emotionele beleving die wordt 

geassocieerd met werkelijke of potentiële weefselbeschadiging of wordt beschreven in 

termen van zo’n weefselbeschadiging. Pijn heeft een grote impact op de fysieke en 

mentale conditie van de patiënt en beïnvloedt zowel fysieke, psychologische als sociale 

dimensies van de kwaliteit van leven (Becker et al. 1997, Strohbuecker et al. 2005). 

Niet of onvoldoende pijnverlichting kan postoperatieve morbiditeit doen stijgen en 

wordt geassocieerd met verlengde ziekenhuisopnames of onnodige heropnames, wat op 

hun beurt een belangrijke impact hebben op de gezondheidszorgkosten (Ferrell et al. 

1993, Strohbuecker et al. 2005). Bovenstaande impliceert het belang van een adequaat 

pijnmanagement in ziekenhuizen. 

 

Gedurende de laatste decennia zijn doelmatige, veilige medicijnen en pijnstillende 

procedures beschikbaar om pijn te kunnen behandelen (Maier et al. 2010). Bovendien 

zijn vele organisatorische structuren aanwezig die een succesvolle implementatie van 

maatregelen met betrekking tot het pijnmanagement kunnen toelaten (Maier et al. 

2010). Toch is er nog steeds een opmerkelijke onderschatting en onderbehandeling van 

acute en chronische pijn in de medische praktijk (Visentin et al. 2005, Vallano et al. 

2006, Haigh 2008, Gianni et al. 2010). 

Uit recente internationale studies blijkt dat de prevalentie van pijn bij gehospitaliseerde 

patiënten hoog is met percentages die schommelen tussen 48% en 100% (Visentin et al. 

2005, Vallano et al. 2006, Malouf et al. 2006, Sawyer et al. 2008, Gianni et al. 2010, 

Maier et al. 2010, Wadensten et al. 2011). Maier et al. (2010) focusten zich op de 

pijnintensiteit en stelden vast dat matige tot ernstige pijn nog te vaak voorkwam bij 

gehospitaliseerde patiënten en dit zowel op heelkundige als niet-heelkundige diensten. 

Een studie van Breivik et al. (2006) gaf een weergave van de prevalentie van chronische 

pijn in Europa, waarbij 23% van de Belgen leed aan chronische pijn. België had 

daarmee de vierde hoogste pijnprevalentie in Europa. Bovendien gaf 37% van deze 

Belgen ernstige chronische pijn (NRS≥8) aan. 
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Gegevens omtrent pijnprevalentie bij gehospitaliseerde patiënten worden beschouwd als 

belangrijke kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg (Melotti et al. 2005). Ze bieden 

waardevolle informatie voor gezondheidswerkers en leiders die zich bezig houden met 

het verstrekken van patiëntenzorg en zijn de basis waarop verbeteracties kunnen worden 

ontwikkeld (Sawyer et al. 2010). 

 

Voor het succesvol implementeren van belangrijke verbeteringen in de zorg, spelen 

barrières en bevorderende factoren een cruciale rol (Grol & Wensing 2011). Het 

onderzoeken en nagaan van barrières die een optimaal pijnmanagement kunnen 

belemmeren, is dus van essentieel belang. Verschillende studies bespraken reeds 

barrières die een optimaal pijnmanagement in ziekenhuizen kunnen belemmeren.  Uit 

literatuur blijkt dat zowel verpleegkundigen als patiënten barrières ten aanzien van 

pijnmanagement kunnen ervaren (Dawson et al. 2005, Duignan & Dunn 2009, Jacobsen 

et al. 2010b, Elcigil et al. 2011, Naveh et al. 2011). 

Dit onderzoek maakt deel uit van een groter project waarin onderzocht wordt of er een 

associatie is tussen pijnprevalentie bij gehospitaliseerde patiënten en patiëntgerelateerde 

kenmerken, verpleegkundig gerelateerde kenmerken, afdelingsgerelateerde kenmerken 

en teamsfeer. In deze studie zal enkel de focus gericht worden op patiëntgerelateerde 

kenmerken en barrières ten aanzien van pijn. 

 

Inzicht in de huidige opvattingen of overtuigingen van patiënten ten aanzien van pijn en 

pijnaanpak, is noodzakelijk omdat ze een belangrijke rol kunnen spelen in het 

pijnmanagement (Dawson et al. 2005, Naveh et al. 2011). Vaak gaat het om onjuiste 

overtuigingen of misverstanden van patiënten die als belangrijke patiëntgerelateerde 

barrières ten aanzien van een optimaal pijnmanagement worden beschouwd 

(Gunnarsdottir et al. 2002, Dawson et al. 2005). Aangezien dergelijke barrières in het 

pijnmanagement effectieve verbeteringen in de patiëntenzorg kunnen belemmeren  

(Grol & Wensing, 2011), wordt verwacht dat zij mede aan de basis kunnen liggen van 

de hoge pijnprevalentie bij gehospitaliseerde patiënten. 
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Reeds heel wat internationaal onderzoek is verricht naar patiëntgerelateerde barrières 

ten aanzien van het pijnmanagement. De meest voorkomende barrières die 

gerapporteerd werden door patiënten zijn terughoudendheid voor pijnmedicatie uit angst 

voor een verslaving, tolerantie of bijwerkingen, terughoudendheid voor opioïden uit 

angst voor de schadelijke effecten ervan, de gedachte dat pijnmedicatie moet gespaard 

worden in geval de pijn zou verergeren en de terughoudendheid van patiënten om pijn te 

rapporteren (Dawson et al. 2005, Tzeng et al. 2006, Jacobsen et al. 2010a, Jacobsen et 

al. 2010b, Naveh et al. 2011, Yin et al. 2011, Sun et al. 2012). In sommige van deze 

studies werden verbanden tussen patiëntgerelateerde barrières en  pijn vastgesteld, 

waarbij de barrières significant een grote hoeveelheid gerapporteerde pijn verklaarden 

en waarbij de pijnintensiteit hoger was naarmate patiënten barrières sterker 

ondervonden (Tzeng et al. 2006, Jacobsen et al. 2010a). 

 

Als laatste wordt in deze studie het concept ‘health literacy’ bestudeerd. Health literacy 

verwijst naar de mate waarin individuen het vermogen hebben om 

basisgezondheidsinformatie te  verkrijgen, te verwerken en te begrijpen om zo geschikte 

beslissingen te kunnen nemen ten aanzien van de eigen gezondheid (Institute of 

Medicine, 2004). Inadequate health literacy wordt geassocieerd met slechtere 

gezondheidsuitkomsten zoals een verminderde fysieke en mentale gezondheid, meer 

ziekenhuisopnames en een hogere mortaliteitsgraad (Wolf et al. 2005, Berkman et al. 

2011). Een recente studie toonde aan dat patiënten met een lagere health literacy minder 

kennis hadden omtrent pijnmedicatie (Devraj et al. 2013). De vraag kan hierbij gesteld 

worden of een lage health literacy bij patiënten geassocieerd kan worden met hun 

waargenomen pijnintensiteit. 

 

Verschillende studies onderzochten reeds de pijnprevalentie in diverse ziekenhuizen. 

Onderzoek naar de prevalentie van pijn in Belgische ziekenhuizen ontbreekt hierbij. 

Patiëntgerelateerde barrières ten aanzien van het pijnmanagement zijn rijkelijk 

onderzocht, maar voornamelijk bij kankerpopulaties. Ook hierbij werden geen 

Belgische studies teruggevonden. Health literacy blijkt een veel besproken concept, 

maar de relatie tussen een lage health literacy als patiëntgerelateerde barrière en 

patiënten hun pijnintensiteit werd nog niet onderzocht. 
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Het doel van deze studie is de pijnprevalentie bij gehospitaliseerde patiënten en 

patiëntgerelateerde barrières (inclusief health literacy) ten aanzien van het 

pijnmanagement na te gaan in twee Vlaamse ziekenhuizen. Bijkomend wordt gezocht 

naar verbanden tussen pijn en patiëntgerelateerde kenmerken, barrières en health 

literacy. 

 

In een volgend hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode beschreven die toegepast werd 

voor de uitwerking van deze studie. Daarna wordt het resultatengedeelte voorgesteld 

aan de hand van beschrijvende statistiek en univariate en multivariate analyses. 

Mogelijke verbanden tussen pijn en patiëntgerelateerde kenmerken, barrières en health 

literacy worden hierbij nagegaan. In de discussie worden de resultaten vergeleken met 

de huidige wetenschappelijke kennis. Beperkingen van het gevoerde onderzoek en 

aanbevelingen voor verder onderzoek en praktijk worden hier ook besproken. Deze 

studie eindigt met een korte conclusie. 

 

Gedurende de datacollectie werd samengewerkt met twee andere studenten. De 

onderwerpen van hun masterproef waren: ‘de associatie tussen pijnprevalentie bij 

gehospitaliseerde patiënten en de ervaren barrières en bevorderende factoren in 

pijnmanagement door verpleegkundigen’ en ‘de associatie tussen pijnprevalentie bij 

gehospitaliseerde patiënten en de invloed van afdelingsgerelateerde kenmerken in het 

algemeen en teamsfeer in het bijzonder met betrekking tot pijnmanagement’. 

In deze studie zal enkel de focus gericht worden op de problematiek en thematiek 

conform de volgende onderzoeksvraag: ‘Wat is de associatie tussen het voorkomen van 

pijn bij gehospitaliseerde patiënten en patiëntgerelateerde kenmerken en barrières ten 

aanzien van het pijnmanagement enerzijds en het concept health literacy anderzijds?’. 

Literatuur werd systematisch opgezocht aan de hand van vooraf vastgelegde zoektermen 

(zie bijlage 1). 
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2   METHODOLOGIE 
 

2.1   Onderzoeksdesign 

Een cross-sectionele studie werd uitgevoerd waarbij patiënten eenmalig bevraagd 

werden gedurende de periode oktober 2012 tot en met april 2013. 

 

2.2   Setting 

De datacollectie vond plaats in een universitair en in een algemeen ziekenhuis. Alle 

hospitalisatie-afdelingen met uitzondering van pediatrie, intensieve zorgen, 

dagklinieken, poliklinieken en psychiatrie namen deel aan de studie. In totaal kwamen 

39 afdelingen in aanmerking waaronder 19 heelkundige, 16 interne en 4 geriatrische 

afdelingen. Uiteindelijk waren 35 afdelingen bereid deel te nemen. 

 

2.3   Steekproef 

Gehospitaliseerde patiënten uit beide ziekenhuizen werden eenmalig bevraagd. 

2.3.1 Selectiecriteria 

Op het moment van de meting werd per afdeling een lijst van patiënten opgevraagd. In 

overleg met de hoofdverpleegkundige of verpleegkundigen van dienst werd nagegaan 

welke patiënten in aanmerking kwamen om deel te nemen aan het onderzoek, 

afhankelijk van de gehanteerde inclusie- en exclusiecriteria. Inclusiecriteria waren: 

ouder zijn dan 18 jaar, het spreken en voldoende begrijpen van Nederlands en het 

ondertekenen van een informed consent. De exclusiecriteria waren het hebben van een 

cognitieve stoornis waarbij het behandelend team de patiënt niet in staat achtte om 

adequaat te antwoorden, het niet aanspreekbaar zijn van patiënten en bewusteloze of 

gesedeerde patiënten. 

 

2.4   Datacollectie: meetinstrumenten 

 

2.4.1 Pijnprevalentie 

Het meten van de pijnintensiteit gebeurde aan de hand van de Numerieke Rating Schaal 

(NRS). Een onderscheid werd gemaakt tussen de pijnintensiteit op het moment van de 

bevraging, de maximale pijnintensiteit de voorbije nacht, de maximale pijnintensiteit de 
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voorbije 24 uur tijdens rust en beweging. De patiënten werden gevraagd om hun pijn 

een score te geven van 0 tot 10 waarbij 0 stond voor geen pijn en 10 de ergst mogelijke 

pijn die men kon inbeelden. Een score van 11 werd gegeven wanneer patiënten het 

onmogelijk vonden om hun pijn te scoren. De NRS is een valide, betrouwbare en 

sensitieve schaal die vaak wordt gebruikt in de klinische praktijk voor het meten van de 

pijnintensiteit (Williamson & Hoggart 2005). Hoewel de NRS even sensitief is als de 

Visueel Analoge schaal (VAS), ging de voorkeur uit naar de NRS omwille van 

eenvoudig gebruik, makkelijke statistische verwerking en rapportage en het lager 

faalpercentage dan de VAS (Williamson & Hoggart, 2005). 

 

2.4.2 Patiëntgerelateerde barrières tegenover pijnmanagement 

De patiëntgerelateerde barrières ten aanzien van het pijnmanagement werden opgesteld 

vanuit een instrument uit Elcigil et al. (2011): ‘The barriers pain assessment and 

management scale’. Voor de ontwikkeling van deze schaal baseerden Elcigil et al. 

(2011) zich op bestaande vragenlijsten uit vorige studies. Er werd niets gezegd over de 

validiteit van deze schaal. Uiteindelijk werden negen patiëntgerelateerde barrières 

vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald en opgenomen in de vragenlijst. Het 

niveau van de meting was een vijf-punts Likertschaal (helemaal akkoord tot helemaal 

niet akkoord), met uitzondering van twee barrières die gescoord werden volgens een 

drie-punts Likertschaal (ja, nee en geen mening). 

 

2.4.3 Health literacy 

Health literacy werd gemeten aan de hand van ‘The Single Item Literacy Screener’ 

ontwikkeld en gevalideerd door Morris et al. (2006). Dit item werd vertaald naar het 

Nederlands en werd gescoord op een vijf-punts Likert schaal (1= nooit tot 5= altijd). 

 

2.4.4 Demografische en andere patiëntgerelateerde kenmerken 

Volgende demografische en andere patiëntgerelateerde variabelen werden verzameld: 

leeftijd, geslacht, opnameduur, comorbiditeit (ja/nee), type comorbiditeit, chirurgie 

(ja/nee), type chirurgie, type pijnmedicatie (volgens WHO pijnladder), niet-

farmacologische pijnaanpak, hoogste diploma, huidige tewerkstelling en tevredenheid 
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van patiënten omtrent pijnaanpak (vijf-punts Likertschaal: helemaal tevreden tot 

helemaal ontevreden). 

 

2.4.5 Validiteit 

De vragenlijst werd voorgelegd aan vijf experten tijdens een consensusronde aangezien 

de barrièreschaal niet gevalideerd was en van het Engels naar het Nederlands vertaald 

moest worden. Hierdoor kon inhoudsvaliditeit worden nagegaan.  De experten waren: 

een hoofdarts van een pijnkliniek, een hoofdverpleegkundige van een pijnkliniek, een 

verpleegkundige van een pijnkliniek, een medewerker Vakgroep Maatschappelijke 

Gezondheidskunde, Afdeling Verplegingswetenschap en Vroedkunde en een 

psycholoog. 

De experten hadden geen inhoudelijke opmerkingen. Wel werden aanpassingen gedaan 

in de zinsbouw om de begrijpbaarheid van de vragen te vergroten. De vragenlijst werd 

aangepast volgens de aanwijzingen van de experten en terug naar hen doorgestuurd. Na 

de tweede ronde gingen ze akkoord met de volledige vragenlijst. 

Om de interne consistentie van de patiëntgerelateerde barrièreschaal na te gaan, werd de 

Cronbach’s alfa berekend. Deze bedroeg 0.67. Een Cronbach’s alfa vanaf 0.60 wordt als 

acceptabel beschouwd (Moss et al. 1998). Er was dus een aanvaardbaar niveau van 

interne consistentie voor deze barrièreschaal. 

De vragenlijst werd door middel van een pilootstudie bij 10 willekeurige patiënten 

getest. Na de pilootstudie werd besloten dat de barrières die in een vraagstelling 

geformuleerd waren, omgevormd zouden worden tot stellingen. Aan de hand van 

stellingen konden patiënten makkelijker aangeven in welke mate ze akkoord gingen met 

de barrières. Bovendien werd besloten om voor patiënten een visueel antwoordkaartje te 

maken met de vijf antwoordmogelijkheden (helemaal akkoord tot helemaal niet 

akkoord) op. 

 

2.5   Onderzoeksprocedure 

Een mail werd gestuurd naar de hoofdverpleegkundigen van alle afdelingen die in 

aanmerking kwamen voor het onderzoek. Daarin werd de opzet van het onderzoek 

verduidelijkt. Een week na het versturen van de mail werd telefonisch contact 
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opgenomen met de hoofdverpleegkundigen om te polsen of er interesse was om deel te 

nemen aan het onderzoek. 

Alvorens de datacollectie van start kon gaan, vond telkens een persoonlijk overleg 

plaats met de hoofdverpleegkundige. Hierin werd de bedoeling en het proces van het 

onderzoek nogmaals kort verduidelijkt. Indien de hoofdverpleegkundige vragen had, 

werden deze beantwoord. 

Na het gesprek met de hoofdverpleegkundige, werd een lijst verkregen van patiënten die 

in aanmerking kwamen voor het onderzoek. Dit gebeurde aan de hand van reeds eerder 

vermelde inclusie- en exclusiecriteria. Bij deze patiënten werd samen met een 

informatiebrief uitleg gegeven over het onderzoek. De uitleg werd gedaan door de 

student zelf, begeleid door een verpleegkundige van de dienst. Indien patiënten vragen 

hadden, konden ze deze stellen. Wanneer patiënten besloten deel te nemen aan het 

onderzoek, werd het informed consent verduidelijkt en ondertekend door de patiënt. 

Hierna volgde een mondelinge bevraging aan de hand van de vragenlijst. Indien zaken 

niet helder waren, werden deze voor patiënten verduidelijkt. Aanvullend werden nog 

enkele algemene patiëntenkenmerken (geslacht, leeftijd, opnameduur, comorbiditeit, 

chirurgie, type pijnmedicatie en niet-farmacologische pijnaanpak) via het (elektronisch) 

patiëntendossier verkregen. 

2.6   Data-analyse 

De ingevulde vragenlijsten werden ingescand via het programma TeleForm. Voor de 

statistische data-analyse werd gebruik gemaakt van het programma SPSS (versie 21.0). 

Resultaten werden significant bevonden bij een p-waarde ≤0,05. Variabelen vanuit chi-

kwadraat testen met een p-waarde ≤0,10 werden opgenomen in het model van binaire 

logistische regressie. 

Na de beoordeling van de normaalverdeling, kon vastgesteld worden dat geen enkele 

variabele normaal verdeeld was. 

De pijnintensiteit, patiëntgerelateerde kenmerken, barrières en health literacy werden 

beschreven aan de hand van frequenties en percentages. Van de leeftijd, opnameduur en 

pijnintensiteit werd de mediaan berekend aangezien ze niet normaal verdeeld waren. Bij 
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de voorstelling van de pijnintensiteit werd pijn opgesplitst in geen pijn (NRS=0), milde 

pijn (NRS 1-3), matige pijn (NRS 4-6) en ernstige pijn (NRS 7-10). 

Via chi-kwadraat testen werden verbanden tussen pijn en patiëntgerelateerde 

kenmerken, barrières en health literacy nagegaan. Enkel verbanden met de 

pijnintensiteit op het moment van de bevraging werden onderzocht. Hierbij werden twee 

vergelijkingen gemaakt. Pijn werd gedichotomiseerd en enerzijds opgesplitst in geen 

pijn (NRS=0) versus pijn (NRS= 1-10) en anderzijds in weinig pijn (NRS= 0-3) versus 

veel pijn (NRS= 4-10). De barrières werden hiervoor omgezet op een drie-punts 

Likertschaal (akkoord, neutraal en niet akkoord). 

Om voorspellende factoren van pijn op te sporen, werden alle variabelen vanuit de chi-

kwadraat testen met een p-waarde ≤0,10 opgenomen in het model van binaire 

logistische regressie. Ook hier werd pijn opgesplitst in enerzijds geen pijn versus pijn en 

anderzijds weinig pijn versus veel pijn. 

 

2.7   Ethische overwegingen 

Het onderzoek werd goedgekeurd door het ethisch comité van beide ziekenhuizen 

(B/670201214898). Informatiebrieven werden opgesteld waarin anonimiteit en 

vrijblijvende deelname verzekerd werden. Patiënten kregen zowel schriftelijke als 

mondelinge informatie. Van alle deelnemende patiënten werd een informed consent 

verkregen. 
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3   RESULTATEN 

 

3.1   Algemene patiëntenkenmerken 

 

3.1.1 Respons rate 

Van de 556 patiënten die voldeden aan de inclusiecriteria, waren 351 patiënten bereid 

om deel te nemen aan het onderzoek. De respons rate bedroeg 63 %. 

 

3.1.2 Demografische gegevens 

Iets meer vrouwen (54.1%) dan mannen (45.9%) namen deel aan de studie. De mediaan 

van de leeftijd was 63 jaar (IQR=28). Van het totaal aantal bevraagde patiënten was 

45,6% opgenomen op een heelkundige afdeling, 44,7% op een interne afdeling en 9,7% 

op een geriatrische afdeling. De opnameduur van de patiënten had een mediaan van 5 

dagen (IQR=9). Bij iets meer dan de helft van de patiënten (56.9%) was er sprake van 

comorbiditeit en 40.6% van de patiënten onderging een chirurgische ingreep. Het 

grootste deel van de patiënten had als hoogste diploma een diploma lager - (32.3%) en 

middelbaar onderwijs (42.0%). Iets meer dan de helft van de patiënten was reeds 

gepensioneerd (53.6 %) en 30.5 % was actief werkend (tabel 1). 

3.2  Pijnprevalentie 

Op het moment van de bevraging werd bij de bevraagde patiënten een mediane 

pijnintensiteit van 2 op de NRS (IQR= 4,0) vastgesteld, waarbij 35,8 % van de patiënten 

geen pijn (NRS= 0), 37,0% milde pijn (NRS 1-3), 19,2% matige pijn (NRS4-6) en 8,0% 

ernstige pijn (NRS 7-10) had. Voor de maximale pijnintensiteit de voorbije nacht en de 

voorbije 24u tijdens rust werden gelijkaardige medianen teruggevonden. De mediaan 

van de maximale pijnintensiteit de voorbije 24 uur tijdens beweging bedroeg 3 (IQR= 

6). Hierbij had 28,8% van de patiënten geen pijn en 44,7% van de patiënten 

rapporteerde matige tot ernstige pijn (NRS ≥4) (tabel 2). 

Van de patiënten die geen pijnmedicatie toegediend kregen, gaf 44,4% aan pijn te 

hebben, waarvan 14,1% matig tot ernstige pijn (NRS ≥4) rapporteerde (tabel 2). 
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In totaal kon 0,6% van de patiënten geen pijnscore geven via de NRS op het moment 

van de bevraging. Voor 10% van de patiënten lukte dit niet voor de maximale 

pijnintensiteit de voorbije 24 uur tijdens beweging (tabel 2). 

 

    Tabel 1 Demografische variabelen patiënten (n=351) 

 n % Mediaan (IQR) 

Geslacht 

Mannelijk 

Vrouwelijk 

 

161/351 

190/351 

 

45,9% 

54,1% 

Leeftijd (in jaren) 351  63 (28) 

Aantal dagen opgenomen 

(Missings:7) 

344 

  

5 (9) 

Afdeling 

Heelkundige afdeling 

Interne afdeling 

Geriatrische afdeling 

 

160/351 

157/351 

34/351 

 

45,6 % 

44,7% 

9,7% 

 

Comorbiditeit 

Geen comorbiditeit 

Wel comorbiditeit 

(Missings: 8) 

 

148/343 

195/343 

 

 

43,1% 

56,9% 

 

Chirurgie 

Geen chirurgie 

Wel chirurgie 

(Missings:4) 

 

206/347 

141/347 

 

 

59.4% 

40.6% 

 

 

Opleidingsniveau 

Diploma lager onderwijs 

Diploma middelbaar onderwijs 

Diploma hogeschool 

Universitair diploma 

(Missings:1) 

 

113/350 

147/350 

 

64/350 

26/350 

 

 

32.3% 

42.0% 

 

18.3% 

7.4% 

 

 

Huidige tewerkstelling 

Actief werkend 

Niet actief werkend 

Gepensioneerd 

 

107/351 

56/351 

188/351 

 

30.5% 

16.0% 

53.6% 
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  Tabel 2 Pijnprevalentie, pijnaanpak en tevredenheid van patiënten omtrent hun pijnaanpak 

 n % Mediaan (IQR) 

Pijnintensiteit op moment van bevraging 

Geen pijn (NRS=0) 

Milde pijn (NRS 1-3) 

Matige pijn (NRS 4-6) 

Ernstige pijn (NRS 7-10) 

(Missings: 2) 

125/349 

129/349 

67/349 

28/349 

35,8% 

37,0% 

19,2% 

8,0% 

2.0 (4) 

Maximale pijnintensiteit voorbije nacht 

Geen pijn (NRS=0) 

Milde pijn (NRS 1-3) 

Matige pijn (NRS 4-6) 

Ernstige pijn (NRS 7-10) 

(Missings: 8) 

130/343 

97/343 

62/343 

54/343 

37,9% 

28,3% 

18,1% 

15,7% 

2.0 (5) 

Maximale pijnintensiteit voorbije 24 uur tijdens rust  

2.0 (5) 
Geen pijn (NRS=0) 

Milde pijn (NRS 1-3) 

Matige pijn (NRS 4-6) 

Ernstige pijn (NRS 7-10) 

(Missings: 15) 

109/336 

120/336 

72/336 

35/336 

32,4% 

35,8% 

21,4% 

10,4% 

Maximale pijnintensiteit voorbije 24uur tijdens beweging 

Geen pijn (NRS=0) 

Milde pijn (NRS 1-3) 

Matige pijn (NRS 4-6) 

Ernstige pijn (NRS 7-10) 

(Missings: 35) 

91/316 

84/316 

83/316 

58/316 

28,8% 

26,6% 

26,2% 

18,4% 

3.0 (6) 

Type pijnmedicatie* 

Geen opioïd: NSAID of Paracetamol 

Zwak opioïd 

Sterk opioïd oraal of per pleister 

Sterk opioïd per injectie 

Geen pijnmedicatie 

(Missings: 9) 

108/342 

96/342 

14/342 

24/342 

100/342 

31.6% 

28.1% 

4.1% 

7.0% 

29.2% 

 

Niet-farmacologische pijnaanpak 
Geen 

Wel 

(Missings: 4) 

325/347 

22/347 

93.7% 

6.3%  

Type niet- farmacologische pijnaanpak** 
Koudeapplicatie 

Massage 

Andere 

20/22 

1/22 

5/22 

90.9% 

4.5% 

22.7% 
 

Pijnintensiteit op het moment van de bevraging bij patiënten die geen pijnmedicatie toegediend 

kregen 

Geen pijn (NRS=0) 

Milde pijn (NRS 1-3) 

Matige pijn (NRS 4-6) 

Ernstige pijn (NRS 7-10) 

(Missings: 1) 

55/99 

30/99 

11/99 

3/99 

55,6% 

30,3% 

11,1% 

3,0% 

 

Patiënten die het onmogelijk vonden om hun pijn te scoren via de NRS (NRS score: 11) 

Pijnintensiteit op moment van bevraging 

Maximale pijnintensiteit voorbije nacht 

2/351 

8/351 

0,6% 

2,3%  
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Maximale pijnintensiteit voorbije 24u  

   tijdens rust 

Maximale pijnintensiteit voorbije 24u  

   tijdens beweging 

15/351 

 

35/351 

4,3% 

 

10,0% 

Algemene tevredenheid omtrent de pijnaanpak 

Zeer ontevreden 

Eerder ontevreden 

Noch tevreden, noch ontevreden 

Eerder tevreden 

Zeer tevreden 

(Missings: 9) 

4/342 

7/342 

26/342 

115/342 

190/342 

1,2% 

2,0% 

7,6% 

33,6% 

55,6% 

 

  *Per patiënt werd enkel de hoogste trap van pijnmedicatie weergegeven 

  **Combinaties van niet-farmacologische pijnaanpak waren mogelijk 

 

3.3   Pijnaanpak patiënten 

Bij 70.8% van de bevraagde patiënten werd pijnmedicatie toegediend. Het toedienen 

van enkel Paracetamol of een NSAID kwam het meest voor (31.6%), gevolgd door het 

toedienen van een zwak opioïd (28.1%). In mindere mate werden sterke opioïden 

oraal/per pleister (4.1%) of per injectie (7.0%) toegediend (Tabel 2). 

Het aanwenden van een niet-farmacologische pijnaanpak werd gering toegepast (6.3%). 

Koude-applicatie en massage waren hierbij de meest voorkomende vormen (Tabel 2). 

 

3.4   Algemene tevredenheid omtrent de pijnaanpak 

De meerderheid (89,2%) van de patiënten was eerder tot zeer tevreden over de aanpak 

of de behandeling van hun pijn. In totaal was 3,2% niet tevreden (tabel 2). 

 

3.5   Patiëntgerelateerde barrières ten aanzien van het     

  pijnmanagement 

In tabel 3 worden patiëntgerelateerde barrières ten aanzien van het pijnmanagement 

voorgesteld. In totaal gaf 40,7% van de patiënten aan dat ze moeilijkheden ondervonden 

bij het scoren van hun pijn. Iets meer dan de helft van de patiënten (53,3%) ondervond 

geen problemen hierbij. 

Bijna twee derde (65,1%) van de patiënten was overtuigd dat hun pijn zou verbeteren 

door de medicatie die ze op dat moment toegediend kregen. Een minderheid (9,8%) gaf 

aan niet overtuigd te zijn. 

In totaal gaf 37,1% van de patiënten aan dat ze terughoudend waren om pijnmedicatie in 

te nemen uit angst voor een verslaving. Voor bijna de helft van de patiënten (47,3%) 



14 
 

waren mogelijke bijwerkingen van pijnmedicatie een reden voor de terughoudendheid 

ervan. Iets meer dan de helft van de patiënten (51,7%) was wantrouwig omtrent de 

inname van opioïden. 

Omtrent het rapporteren van pijn, bleek 38,0% van de patiënten terughoudend te zijn. 

Bijna de helft (47,8%) ging akkoord met de stelling dat ze terughoudend waren om 

verpleegkundigen te bellen of lastig te vallen indien ze pijn hadden. Een vijfde (20.4%) 

van de patiënten gaf aan dat ze eerder hun pijn meldden aan de artsen dan aan de 

verpleegkundigen. 

Tot slot ging 44,2% van de patiënten akkoord met de stelling dat het beter was om zo 

weinig mogelijk pijnmedicatie in te nemen ook al was er pijn of bleef de pijn aanwezig. 

 

3.6   Health literacy 

Bijna de helft van de patiënten (49,1%) had nooit hulp nodig bij het lezen van 

instructies, pamfletten of ander schriftelijk materiaal van hun arts of apotheek. Een klein 

deel van de patiënten had altijd (5,8%) of vaak (6,6%) hulp nodig (tabel 3). 

 

Tabel 3 Patiëntgerelateerde barrières ten aanzien van het pijnmanagement + 'health literacy' 

 n % 

Ondervindt de patiënt moeilijkheden bij het scoren van pijn? 
Ja 

Nee 

Geen mening 

14/351 

187/351 

21/351 

40,7% 

53,3% 

6,0% 

Verwacht de patiënt zijn/haar pijn zal verbeteren door de medicatie die hij/zij nu krijgt? 

Ja 

Nee 

Geen mening 

(Missings: 1) 

228/350 

34/350 

88/350 

65,1% 

9,8% 

25,1% 

‘Ik ben eerder  terughoudend om pijnmedicatie in te nemen uit angst voor een verslaving.’ 

Helemaal akkoord 

Eerder akkoord 

Neutraal 

Eerder niet akkoord 

Helemaal niet akkoord 

(Missings: 1) 

64/350 

66/350 

43/350 

70/350 

107/350 

18,3% 

18,8% 

12,3% 

20,0% 

30,6% 

‘Ik heb de indruk dat pijn prioritair is voor mijn omgeving.’ 

Helemaal akkoord 

Eerder akkoord 

Neutraal 

Eerder niet akkoord 

Helemaal niet akkoord 

(Missings: 2) 

186/349 

93/349 

36/349 

23/349 

11/349 

53,3% 

26,6% 

10,3% 

6,6% 

3,2% 
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‘Ik ben eerder terughoudend om pijnmedicatie in te nemen omwille van de mogelijke 

bijwerkingen.’ 
Helemaal akkoord 

Eerder akkoord 

Neutraal 

Eerder niet akkoord 

Helemaal niet akkoord 

(Missings: 2) 

90/349 

75/349 

38/349 

69/349 

77/349 

25,8% 

21,5% 

10,9% 

19,7% 

22,1% 

‘Ik ben eerder terughoudend om opiaten in te nemen.’ 

Helemaal akkoord 

Eerder akkoord 

Neutraal 

Eerder niet akkoord 

Helemaal niet akkoord 

(Missings: 5) 

121/346 

58/346 

61/346 

50/346 

56/346 

35,0% 

16,7% 

17,6% 

14,5% 

16,2% 

‘Ik ben eerder terughoudend om mijn pijn te rapporteren.’ 
Helemaal akkoord 

Eerder akkoord 

Neutraal 

Eerder niet akkoord 

Helemaal niet akkoord 

(Missings: 1) 

36/350 

97/350 

46/350 

71/350 

100/350 

10,3% 

27,7% 

13,1% 

20,3% 

28,6% 

‘Ik meld mijn pijn eerder aan de artsen dan aan de verpleegkundigen.’ 
Helemaal akkoord 

Eerder akkoord 

Neutraal 

Eerder niet akkoord 

Helemaal niet akkoord 

(Missings: 3) 

38/348 

33/348 

80/348 

98/348 

99/348 

10,9% 

9,5% 

23,0% 

28,2% 

28,4% 

‘Ik ben eerder terughoudend om de verpleegkundigen lastig te vallen of te bellen indien ik pijn 

heb.’ 
Helemaal akkoord 

Eerder akkoord 

Neutraal 

Eerder niet akkoord 

Helemaal niet akkoord 

(Missings: 6) 

62/345 

103/345 

43/345 

69/345 

68/345 

18,0% 

29,8% 

12,5% 

20,0% 

19,7% 

‘Het is beter om zo weinig mogelijk pijnmedicatie in te nemen ook al heb ik pijn of blijft de pijn 

aanwezig.’ 
Helemaal akkoord 

Eerder akkoord 

Neutraal 

Eerder niet akkoord 

Helemaal niet akkoord 

(Missings: 7) 

52/344 

100/344 

46/344 

80/344 

66/344 

15,1% 

29,1% 

13,4% 

23,2% 

19,2% 

Health literacy: ‘Hoe vaak heeft u iemand nodig die u helpt bij het lezen van instructies, pamfletten 

of ander schriftelijk materiaal van uw arts of apotheker?’ 

Nooit 

Zelden 

Soms 

Vaak 

Altijd 

(Missings: 3) 

171/348 

65/348 

69/348 

23/348 

20/348 

49,1% 

18,7% 

19,8% 

6,6% 

5,8% 
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3.7  Verbanden tussen pijn bij gehospitaliseerde patiënten en  

  patiëntgerelateerde kenmerken, barrières en health literacy 

 

3.7.1 Univariate analyses 

Verbanden met pijn en erge pijn op het moment van de bevraging werden nagegaan 

(tabel 4). 

 

Demografische en andere patiëntgerelateerde kenmerken 

Pijn kwam significant meer voor wanneer patiënten 63 jaar waren of jonger, dan 

wanneer patiënten ouder waren dan 63 jaar (χ
2
=22,067; p<0,001). 

Significant meer pijn kwam voor bij patiënten die geen comorbiditeit hadden, dan bij 

patiënten waar wel comorbiditeit aanwezig was (χ
2
=5,321; p=0,021). 

Bij patiënten die een chirurgische ingreep hadden ondergaan, kwam pijn significant 

meer voor dan bij patiënten die geen chirurgische ingreep hadden ondergaan 

(χ
2
=16,119; p<0,001). 

Er was significant meer pijn aanwezig op heelkundige afdelingen dan op interne en 

geriatrische afdelingen (χ
2
=19,658; p<0,001). 

Significant meer pijn was aanwezig wanneer patiënten elk type pijnmedicatie 

toegediend kregen, dan wanneer ze geen pijnmedicatie toegediend kregen (χ
2
=27,603; 

p<0,001). 

 

Patiënten die 63 jaar waren of jonger hadden significant meer erge pijn dan patiënten 

die ouder waren dan 63 jaar (χ
2
=8,459; p=0,004). 

Bij vrouwen was er significant meer erge pijn aanwezig dan bij mannen (χ
2
=4,262; 

p=0,039). 

Significant meer erge pijn kwam voor wanneer patiënten niet opioïden, zwakke 

opioïden of sterke opioïden oraal of per pleister innamen, dan wanneer ze geen 

pijnmedicatie innamen (χ
2
=14,417; p=0,006). 

 

Tevredenheid omtrent pijnaanpak 

Significant meer erge pijn kwam voor wanneer patiënten ontevreden waren omtrent hun 

pijnaanpak, dan wanneer ze tevreden of neutraal hierover waren (χ
2
=7,665; p=0,022). 
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Patiëntgerelateerde barrières ten aanzien van pijn 

Pijn kwam significant minder voor wanneer patiënten geen mening hadden omtrent hun 

verwachte pijnverlichting, dan wanneer ze wel of niet verwachtten dat hun pijn zou 

verbeteren door de toegediende medicatie (χ
2
=48,986; p<0,001). 

Er kwam significant minder pijn voor wanneer patiënten geen mening hadden omtrent 

de terughoudendheid voor opioïden, dan wanneer ze hier wel of niet terughoudend voor 

waren (χ
2
=7,824; p=0,020). 

Wanneer patiënten niet van mening waren dat ze hun pijn eerder meldden aan artsen 

dan aan verpleegkundigen, kwam pijn significant meer voor dan wanneer ze hier geen 

mening over hadden (χ
2
=9,544; p=0,008). 

Pijn kwam significant meer voor wanneer patiënten terughoudend waren om 

verpleegkundigen lastig te vallen of te bellen indien ze pijn hadden, dan wanneer ze hier 

niet terughoudend voor waren of geen mening over hadden (χ
2
=14,895; p=0,001). 

 

Er kwam significant minder erge pijn voor wanneer patiënten geen mening hadden 

omtrent hun pijnverbetering, dan wanneer ze wel of niet verwachtten dat hun pijn ging 

verbeteren door de toegediende medicatie (χ
2
=19,855; p<0,001) . 

Erge pijn kwam tot slot significant minder voor wanneer patiënten geen mening hadden 

omtrent de terughoudendheid voor opioïden, dan wanneer ze hier wel of niet 

terughoudend voor waren (χ
2
=9,296; p=0,010). 
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Tabel 4 Chi-kwadraattesten tussen pijn en patiëntgerelateerde kenmerken, barrières en health literacy 

 

 

Geen pijn (NRS=0) versus 

pijn* (NRS= 1-10) 

Weinig pijn (NRS= 0-3) versus 

veel pijn*(NRS= 4-10) 

 n % χ
2
 p-waarde n % χ

2 
p-waarde 

Leeftijd 

≤63 jaar 

>63 jaar 

 

134/176 

90/173 

 

76,1% 

52,0% 

 

22,067 

 

p<0,001 

 

60/176 

35/173 

 

34,1% 

20,2% 

 

8,459 

 

p=0,004 

Geslacht 

Man 

Vrouw 

 

94/160 

130/189 

 

58,8% 

68,8% 

 

3,794 

 

p= 0,051 

 

35/160 

60/189 

 

21,9% 

31,7% 

 

4,262 

 

p= 0,039 

Comorbiditeit 

Geen comorbiditeit 

Wel comorbiditeit 

 

106/148 

115/193 

 

71,6% 

59,6% 

 

5,321 

 

 

p= 0,021 

 

44/148 

50/193 

 

29,7% 

25,9% 

 

0,613 

 

p= 0,434 

Chirurgie 

Geen chirurgie 

Wel chirurgie 

 

115/205 

108/140 

 

56,1% 

77,1% 

 

16,119 

 

p<0,001 

 

50/205 

45/140 

 

24,4% 

32,1% 

 

2,506 

 

p=0,113 

Type pijnmedicatie 

Geen pijnmedicatie 

Geen opioïden: NSAID/Paracetamol 

Zwakke opioïden 

Sterke opioïden: oraal of per pleister 

Sterke opioïden: per injectie 

 

44/99 

73/108 

69/95 

13/14 

19/24 

 

44,4% 

67,6% 

72,6% 

92,9% 

79,2% 

 

27,603 

 

p<0,001 

 

14/99 

33/108 

34/95 

6/14 

6/24 

 

14,1% 

30,6% 

35,8% 

42,9% 

25,0% 

 

14,417 

 

p= 0,006 

Diploma 

Lager onderwijs 

Middelbaar onderwijs 

Hogeschool 

Universiteit 

 

65/113 

97/145 

44/64 

18/26 

 

57,5% 

66,9% 

68,8% 

69,2% 

 

3,517 

 

p= 0,319 

 

32/113 

39/145 

17/64 

7/26 

 

28,3% 

26,9% 

26,6% 

26,9% 

 

0,090 

 

p= 0,993 

Type afdeling 

Heelkundige afdeling 

Interne afdeling 

 

119/159 

92/156 

 

74,8% 

59,0% 

 

19,658 

 

p<0,001 

 

53/159 

33/156 

 

33,3% 

21,2% 

 

5,907 

 

p= 0,052 
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Geriatrische afdeling 13/34 38,2% 9/34 26,5% 

Tevredenheid pijnaanpak 

Tevreden 

Neutraal 

Ontevreden 

 

195/303 

17/26 

9/11 

 

64,4% 

65,4% 

81,8% 

 

1,424 

 

p= 0,491 

 

80/303 

6/26 

7/11 

 

26,4% 

23,1% 

63,6% 

 

7,665 

 

p= 0,022 

‘Ik ondervind moeilijkheden bij het scoren van pijn.’ 

Ja 

Nee 

Geen mening 

97/142 

116/186 

11/21 

68,3% 

62,4% 

52,4% 

2,592 p= 0,274 39/142 

50/186 

6/21 

27,5% 

26,9% 

28,6% 

0,034 p= 0,983 

‘Ik verwacht dat mijn pijn zal verbeteren door de medicatie die ik nu krijg.’ 

Ja 

Nee 

Geen mening 

169/228 

26/33 

29/87 

74,1% 

78,8% 

33,3% 

48,986 p<0,001 74/228 

13/33 

8/87 

32,5% 

39,4% 

9,2% 

19,855 p<0,001 

‘Ik ben eerder terughoudend om pijnmedicatie in te nemen uit angst voor een verslaving.’ 

Akkoord 

Neutraal 

Niet akkoord 

90/129 

28/43 

106/177 

69,8% 

65,1% 

59,9% 

3,187 

 

p= 0,203 37/129 

10/43 

48/177 

28,7% 

23,3% 

27,1% 

0,481 p= 0,786 

‘Ik ben eerder terughoudend om pijnmedicatie in te nemen omwille van de mogelijke bijwerkingen.’ 

Akkoord 

Neutraal 

Niet akkoord 

114/164 

22/38 

87/146 

69,5% 

57,9% 

59,6% 

4,013 p= 0,134 47/164 

7/38 

40/146 

28,7% 

18,4% 

27,4% 

1,659 p= 0,436 

‘Ik ben eerder terughoudend om opioïden in te nemen.’ 

Akkoord 

Neutraal 

Niet akkoord 

123/178 

30/61 

67/106 

69,1% 

49,2% 

63,2% 

7,824 p= 0,020 52/178 

7/61 

34/106 

29,2% 

11,5% 

32,1% 

9,296 p= 0,010 

‘Ik ben eerder terughoudend om mijn pijn te rapporteren.’ 

Akkoord 

Neutraal 

Niet akkoord 

93/133 

27/45 

104/171 

69,9% 

60,0% 

60,8% 

3,092 p= 0,213 40/133 

13/45 

42/171 

30,1% 

28,9% 

24,6% 

1,221 p= 0,543 
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‘Ik meld mijn pijn eerder aan artsen dan aan verpleegkundigen.’ 

Akkoord 

Neutraal 

Niet akkoord 

43/70 

41/80 

139/197 

61,4% 

51,2% 

70,6% 

9,544 p= 0,008 20/70 

17/80 

57/197 

28,6% 

21,3% 

28,9% 

1,798 p= 0,407 

‘Ik ben eerder terughoudend om verpleegkundigen lastig te vallen of te bellen indien ik pijn heb.’ 

Akkoord 

Neutraal 

Niet akkoord 

121/164 

20/43 

79/137 

73,8% 

46,5% 

57,7% 

14,895 p= 0,001 51/164 

6/43 

38/137 

31,1% 

14,0% 

27,7% 

5,011 

 
p= 0,082 

‘Het is beter om zo weinig mogelijk pijnmedicatie in te nemen ook al heb ik pijn of blijft de pijn aanwezig.’ 

Akkoord 

Neutraal 

Niet akkoord. 

98/152 

27/45 

94/146 

64,5% 

60,0% 

64,4% 

0,333 p= 0,847 41/152 

15/45 

37/146 

27,0% 

33,3% 

25,3% 

1,114 p=0,573 

Health literacy: Hoe vaak heeft u iemand nodig die u helpt bij het lezen van instructies, pamfletten of ander schriftelijk materiaal van uw arts of apotheek? 

Nooit 

Zelden tot soms 

Vaak tot altijd 

103/170 

96/133 

24/43 

60,6% 

72,2% 

55,8% 

5,975 p= 0,050 
38/170 

45/133 

11/43 

 

22,4% 

33,8% 

25,6% 

5,034 p= 0,081 

 *Referentiecategorie  

 



21 
 

3.7.2 Multivariate binaire logistische regressie 

Voorspellende factoren van pijn en erge pijn op het moment van de bevraging werden 

nagegaan (tabel 5). 

 

Onafhankelijke voorspellende factoren voor het hebben van pijn 

Patiënten die 63 jaar waren of jonger hadden significant meer kans op het hebben van 

pijn dan patiënten die ouder waren dan 63 jaar (Odds Ratio (OR)=0,347; 95%BI=0,181-

0,665). 

De kans op pijn was significant groter wanneer patiënten niet-opioïden (OR=2,302; 

95%BI=1,108-4,785) toegediend kregen, dan wanneer ze geen pijnmedicatie toegediend 

kregen. 

De kans op pijn was significant groter wanneer patiënten verwachtten dat hun pijn ging 

verbeteren door de toegediende medicatie dan wanneer ze hier geen mening over 

hadden (OR=0,240; 95%BI=0,122-0,471). 

Wanneer patiënten terughoudend waren om verpleegkundigen lastig te vallen of te 

bellen indien ze pijn hadden, was de kans op het hebben van pijn significant groter, dan 

wanneer patiënten hier niet terughoudend voor waren (OR=0,403; 95%BI=0,216-

0,752). 

Als laatste was de kans op pijn significant groter wanneer patiënten zelden tot soms 

hulp nodig hadden bij het lezen van instructies, pamfletten of ander schriftelijk 

materiaal van hun arts of apotheek, dan wanneer patiënten geen hulp nodig hadden 

(OR=2,030; 95%BI=1,021-4,038). 

 

Onafhankelijke  predictieve factoren voor het hebben van erge pijn 

Patiënten die 63 jaar waren of jonger hadden significant meer kans op erge pijn dan 

patiënten die ouder waren dan 63 jaar (OR=0,359; 95%BI=0,183-0,702). 

De kans op erge pijn was significant groter wanneer patiënten niet-opioïden (OR=3,213; 

95%BI=1,345-7,675) of sterke opioïden oraal of per pleister (OR=4,702; 95%BI=1,072-

20,617) toegediend kregen, dan wanneer ze geen pijnmedicatie toegediend kregen. 
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Wanneer patiënten niet tevreden waren over de aanpak of behandeling van hun pijn, 

was de kans op erge pijn significant groter dan wanneer ze hier wel tevreden over waren 

(OR=11,424; 95%BI=2,518-51,829). 

De kans op erge pijn was significant groter wanneer patiënten verwachtten dat hun pijn 

ging verbeteren door de medicatie die ze toegediend kregen, dan wanneer ze hier geen 

mening over hadden (OR=0,273; 95%BI=0,102-0,730) 

De kans op erge pijn was tenslotte significant groter wanneer patiënten aangaven dat ze 

terughoudend waren om opioïden in te nemen, dan wanneer ze hier geen mening over 

hadden (OR=0,237; 95%BI=0,086-0,657). 
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Tabel 5 Onafhankelijke voorspellende factoren voor het hebben van pijn enerzijds en het hebben 

van erge pijn anderzijds (Multivariaat binaire logistische regressie p<0,05) 

 Geen pijn (NRS= 0) versus pijn 

(NRS= 1-10) 

Weinig pijn (NRS 0-3) versus veel pijn 

(NRS 4-10) 

 Odds Ratio (BI 95%)
 

p-waarde Odds Ratio (BI 95%) p-waarde 

Leeftijd 

≤63 jaar* 

>63 jaar 

1 

0,347 (0,181 - 0,665) 
 

p= 0,001 

1 

0,359 (0,183 - 0,702) 
 

p= 0,003 

Geslacht 

Man* 

Vrouw 

1 

1,736 (0,983 – 3,067) 
 

p= 0,058 

1 

1,705 (0,963 – 3,019) 

 

p= 0,067 

Comorbiditeit 

Ja* 

Nee 

1 

1,258 (0,689 – 2,297) 

 

p= 0,456 

 

- 

 

- 

Chirurgie  

Ja* 

Nee 

1 

0,917 (0,366 – 2,300) 

 

p= 0,854 

 

- 

 

- 

Type pijnmedicatie 

Geen pijnmedicatie* 

Niet-opioïden: NSAID   

  of  Paracetamol 

Zwakke opioïden 

Sterke opioïden: oraal    

  of  per pleister 

Sterke opioïden: per  

  injectie 

1 

2,302 (1,108 – 4,785) 

 

1,399 (0,632 – 3,096) 

9,582 (0,999 – 91,923) 

 

2,529 (0,697 – 9,173) 

 

p= 0,026 

 

p= 0,407 

p= 0,050 

 

p= 0,158 

1 

3,213 (1,345 – 7,675) 

 

2,034 (0,836 – 4,946) 
4,702 (1,072 - 20,617) 

 

1,401 (0,405 – 4,850) 

 

p= 0,009 

 

p= 0,117 

p= 0,040 

 

p= 0,595 

Type afdeling 

Heelkundige afdeling* 

Interne afdeling 

Geriatrische afdeling 

1 

0,895 (0,361 – 2,218) 

0,520 (0,150 – 1,801) 

 

p= 0,811 

p= 0,302 

1 

0,742 (0,398 – 1,385) 

1,690 (0,578 – 4,936) 

 

p= 0,349 

p= 0,338 

Tevredenheid omtrent pijnaanpak 

Tevreden* 

Neutraal 

Niet tevreden 

 

- 

 

- 

1 

1,245 (0,410 – 3,779) 

11,424 (2,518 –51,829) 

 

p= 0,698 

p= 0,002 

‘Verwacht u dat uw pijn zal verbeteren door de medicatie die u krijgt?’ 

Ja* 

Nee 

Geen mening 

1 

1,925 (0,652 – 5,684) 

0,240 (0,122 – 0,471) 

 

p= 0,236 

p<0,001 

1 

2,144 (0,874 – 5,259) 

0,273 (0,102 – 0,730) 

 

p= 0,096 

p= 0,010 

‘Ik ben eerder terughoudend om opiaten in te nemen.’ 

Akkoord* 

Neutraal 

Niet akkoord 

1 

0,518 (0,236 – 1,140) 

0,768 (0,394 – 1,496) 
p= 0,102 

p= 0,437 

1 

0,237 (0,086 – 0,657) 

1,271 (0,676 – 2,390) 

 

p= 0,006 

p= 0,457 

‘Ik meld mijn pijn eerder aan de artsen dan aan de verpleegkundigen.’ 

Akkoord* 

Neutraal 

Niet akkoord 

1 

0,646 (0,279 – 1,497) 

1,166 (0,541 – 2,511) 

 

p= 0,308 

p= 0,696 

 

- 

 

- 



24 
 

‘Ik ben eerder terughoudend om verpleegkundigen lastig te vallen of te bellen indien ik pijn heb.’ 

Akkoord* 

Neutraal 

Niet akkoord. 

1 

0,522 (0,203 – 1,346) 

0,403 (0,216 – 0,752) 

 

p=0,179 

p= 0,004 

1 

0,601 (0,204 – 1,775) 

1,054 (0,572 – 1,943) 

 

p=0,357 

p= 0,865 

‘Hoe vaak heeft u hulp nodig bij het lezen van instructies, pamfletten of ander schriftelijk materiaal 

van uw arts of apotheek? 

Nooit* 

Soms tot zelden 

Vaak tot altijd 

1 

2,030 (1,021 – 4,038) 

1,080 (0,423 – 2,762) 

 

p= 0,044 

p= 0,872 

1 

1,748 (0,916 – 3,332) 

1,972 (0,743 – 5,232) 

 

p= 0,090 

p= 0,172 

*Referentiecategorie 
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4  DISCUSSIE 

 

4.1   Pijnprevalentie 

Uit deze studie blijkt dat een hoog percentage (64,2%) gehospitaliseerde patiënten uit 

twee Vlaamse ziekenhuizen pijn lijdt. Dit is in overeenstemming met het onderzoek van 

Wadensten et al. (2011) waar 65% van de gehospitaliseerde patiënten pijn rapporteerde 

de voorbije 24 uur. Andere internationale studies gaven aan dat 48% tot zelfs 100% van 

gehospitaliseerde patiënten pijn had (Visentin et al. 2005, Vallano et al. 2006, Malouf et 

al. 2006, Sawyer et al. 2008, Gianni et al. 2010, Maier et al. 2010). Het percentage 

pijnprevalentie in dit onderzoek bevindt zich in het onderste deel van deze range. 

Voorzichtigheid is nodig bij het vergelijken van deze internationale percentages 

omwille van verschillende methodologische aspecten die in de studies werden 

toegepast. 

Een behoorlijk aantal patiënten (27,2%) gaf op het moment van de bevraging een hoge 

pijnintensiteit aan (NRS 4-10). Een onderzoek uitgevoerd in een Zweeds universitair 

ziekenhuis toonde aan dat 33% van de patiënten op het moment van de bevraging hun 

pijn hoger scoorden dan 3 op de NRS (Wadensten et al. 2011). Mogelijks ligt dit 

percentage iets hoger dan in deze studie omdat Wadensten et al. (2011) spoed en 

pediatrische afdelingen meenamen in hun onderzoek. 

Bijna de helft (44,6%) van de patiënten gaf een hoge pijnintensiteit aan de voorbije 24 

uur tijdens beweging. Dit komt overeen met het onderzoek van (Maier et al. 2010) die 

aantoonde dat voornamelijk ernstige pijn die geïnduceerd werd door beweging vaak 

voorkwam. Dit impliceert het belang van een adequate planning van zorg door 

verpleegkundigen.  

Van de patiënten die geen pijnmedicatie toegediend kregen, gaf 44,4% aan toch pijn te 

hebben, waarvan 14,1% op een onaanvaardbaar niveau (NRS ≥4). De vraag kan hierbij 

gesteld worden of pijn voldoende systematisch gemeten werd. 
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4.2   Tevredenheid omtrent pijnaanpak 

De meerderheid van de patiënten (89,2%) was tevreden omtrent hun pijnaanpak. Slechts 

3,2% was niet tevreden. Dit hoog percentage tevreden patiënten kon verwacht worden 

gezien de lage mediane pijnintensiteit tijdens de bevraging. Toch was deze hoge 

patiëntentevredenheid ook enigszins verrassend daar een behoorlijk aantal patiënten 

matige tot ernstige pijn rapporteerde tijdens de bevraging. Gelijkaardige bevindingen 

werden teruggevonden in het onderzoek van Malouf et al. (2006) waar 91,6 % van de 

gehospitaliseerde patiënten tevreden was omtrent de pijnbehandeling, ook al was er bij 

elke patiënt pijn aanwezig. Volgens Malouf et al. (2006) was dit hoog percentage 

mogelijks te wijten aan het feit dat patiënten nog steeds de overtuiging hebben dat pijn 

een normaal fenomeen is na chirurgische procedures of bij de evolutie van bepaalde 

ziektes. Dat patiënten met matige tot ernstige pijn vaak tevreden zijn omtrent hun 

pijnaanpak kan wellicht ook verklaard worden doordat patiënten het gevoel hebben dat 

zorgverleners zich ontfermen over hun pijn (Sherwood et al. 2003). Deze 

veronderstellingen zouden mogelijks van toepassing kunnen zijn op deze studie en 

bijgevolg het hoge percentage patiëntentevredenheid kunnen verklaren. 

 

4.3   Patiëntgerelateerde barrières ten aanzien van pijn 

De barrière die het meest ervaren werd door patiënten in deze studie was ‘de 

terughoudendheid om opioïden in te nemen’. Iets meer dan de helft (51,7%) ondervond 

deze barrière. Dit komt overeen met bevindingen uit het onderzoek van Jacobsen et al. 

(2010b) waaruit bleek dat patiënten zich het meest zorgen maakten omtrent de 

fysiologische gevolgen en schadelijke effecten van opioïden. Volgens Dawson et al. 

(2005) was 31% van de patiënten niet geneigd om opioïden in te nemen, ook al 

adviseerde een arts of nurse practitioner hen omtrent het niet verslavend zijn van 

opioïden indien ze worden gebruikt volgens correcte instructies. Beide studies 

onderzochten deze barrière uitsluitend bij kankerpatiënten, in tegenstelling tot deze 

studie. Het hoge percentage in dit onderzoek impliceert dat ook voldoende aandacht 

moet gegeven worden aan deze barrière bij patiënten zonder kanker. 

In totaal was 37,1% terughoudend om pijnmedicatie te nemen uit angst voor een 

verslaving. Dit is behoorlijk minder dan in het onderzoek van Dawson et al. (2005) 

waarin 85% van de patiënten hun bezorgdheid omtrent verslaving lieten blijken. 
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Mogelijks is dit percentage zoveel hoger omdat het gaat om kankerpatiënten en daar 

wellicht frequenter gebruik van opioïden was. Andere studies gaven ook verslaving aan 

als één van de meest voorkomende barrières omtrent pijnmanagement ervaren door 

kankerpatiënten (Edrington et al. 2009, Naveh et al. 2011, Brown et al. 2013). 

Bijna de helft (47,3%) van de patiënten was terughoudend om pijnmedicatie in te 

nemen omwille van mogelijke bijwerkingen. Dit is meer dan in het onderzoek van 

Jacobsen et al. (2010b) waarbij 33% van de patiënten hun pijnmedicatie wilden stoppen 

omwille van bijwerkingen. 

Een behoorlijk aantal patiënten (38%) was terughoudend om hun pijn te rapporteren en 

bijna de helft (47,8%) gaf aan terughoudend te zijn om verpleegkundigen te bellen of 

lastig te vallen indien ze pijn hadden. Dit is meer dan wat in literatuur werd aangeven 

(21% - 27%)  (Dawson et al. 2005, Tzeng et al. 2006). Malouf et al. (2006) maakten de 

bemerking dat hoewel alle patiënten pijn hadden de voorbije 24 uur, slechts 47,2% 

vroeg om een medische interventie hiervoor. Volgens Salomon et al. (2002) was 35% 

van de patiënten van mening dat goede patiënten vermijden om over pijn te praten. 

Mogelijks kan deze visie van ‘een goede patiënt willen zijn’ de hoge percentages in 

deze studie verklaren. 

In totaal ging 44,4% van de patiënten akkoord met de stelling dat het beter was om zo 

weinig mogelijk pijnmedicatie in te nemen, ook al was er pijn of bleef de pijn aanwezig. 

Uit literatuur blijkt dat kankerpatiënten vaak pijnmedicatie wilden sparen in geval hun 

pijn erger zou worden (Naveh et al. 2011, Brown et al. 2013). Salomon et al. (2002) 

toonden in hun onderzoek aan dat 51% van gehospitaliseerde patiënten van mening was 

dat ze hun pijn moesten verbijten. De vraag kan hierbij gesteld worden of patiënten in 

deze studie ook dergelijke opvattingen hadden die mogelijke verklaringen zouden 

kunnen zijn voor deze veel ervaren barrière. 

Hoewel uit literatuur blijkt dat patiënten vaak de NRS verkiezen boven de VAS omwille 

van de eenvoudigheid (Williamson & Hoggart 2005), ondervonden toch heel wat 

patiënten (40,7%) in deze studie moeilijkheden bij het scoren van hun pijn via de NRS. 

Vermoedelijk ligt het percentage in deze studie nog een stuk lager dan in realiteit omdat 

patiënten met cognitieve en sensorische stoornissen uit het onderzoek geëxcludeerd 
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werden. Sensorische beperkingen en cognitieve stoornissen zoals dementie maken 

pijnmetingen namelijk moeilijk (Gianni et al. 2010). Vaak ervaren mensen met 

cognitieve beperkingen moeilijkheden om anderen te informeren omtrent hun pijn door 

geassocieerde achteruitgang van taal en communicatievaardigheden (Davies et al. 

2004). 

Tot slot verwachtte het grootste deel (65,1%) van de patiënten dat hun pijn zou 

verbeteren door de voorgeschreven medicatie. Slechts 9,8% was hier niet van overtuigd  

en 25,1% had hierover geen mening. Uit het onderzoek van Malouf et al. (2006) bleek 

dat 16,4% van de patiënten minder pijnverlichting hadden dan verwacht en 26% meer 

pijnverlichting hadden dan verwacht. Naveh et al. (2011) gaven aan dat patiënten hun 

verwachte uitkomsten omtrent pijnverlichting een optimale pijnverlichting konden 

belemmeren. Bovenstaande impliceert het belang van het systematisch exploreren en 

bespreekbaar maken van de verwachte pijnverlichting bij patiënten. 

4.4   Health literacy 

Bijna de helft (49,1%) van de patiënten beweerde dat ze nooit hulp nodig hadden bij het 

lezen van instructies, pamfletten of ander schriftelijk materiaal van hun arts of apotheek. 

Dit betekent dat 50,9% van de patiënten zelden tot altijd hulp nodig had, wat dus een 

bepaalde mate van inadequate health literacy aantoont. Volgens Wynia & Osborn 

(2010) had 57% van patiënten in verschillende ziekenhuizen iemand nodig om hen te 

helpen bij het lezen van klinisch of ziekenhuis gebaseerd materiaal, wat nauw aansloot 

bij deze studie. Andere studies gaven heel wat lagere percentages aan van inadequate 

health literacy bij gehospitaliseerde patiënten (21-30,1%) (Konfino et al. 2009, 

Marvanova et al. 2013). De vraag kan gesteld worden of deze percentages vergelijkbaar 

zijn aangezien health literacy in deze studies op andere manieren gemeten werd. 
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4.5   Onafhankelijke voorspellende factoren voor het hebben van pijn en   

     erge pijn 

 

4.5.1 Demografische en andere patiëntgerelateerde factoren 

Patiënten die 63 jaar waren of jonger hadden significant meer kans op pijn en erge pijn 

dan patiënten ouder dan 63 jaar. Literatuur is hieromtrent tegenstrijdig. Sommige 

studies associeerden een oudere leeftijd met hogere pijnprevalenties (fillingim 2005, 

Kaye et al. 2010). Andere studies gaven net zoals deze studie aan dat een jongere 

leeftijd geassocieerd werd met meer pijn en hogere pijnscores (Malouf et al. 2006, 

Vallano et al. 2006, Gerbershagen et al. 2009, Marco et al. 2012). Volgens Gibson & 

Helme (2001) komen pijnsymptomen vermoedelijk minder voor bij ouderen, zelfs 

wanneer er sprake is van ernstige pathologie. Dit omdat ziektes die gepaard gaan met 

pijn bij ouderen kunnen resulteren in andere symptomen dan pijn zoals moeheid, 

verwardheid, agressie of rusteloosheid (Gibson & Helme 2001). 

De kans op het hebben van erge pijn was significant groter wanneer patiënten sterke 

opioïden oraal of per pleister toegediend kregen, dan wanneer ze geen pijnmedicatie 

toegediend kregen. Dit komt overeen met het onderzoek van  Dawson et al. (2005) waar 

recent gebruik van opioïden een grotere pijnintensiteit voorspelde. 

 

4.5.2 Tevredenheid van patiënten omtrent pijnaanpak 

De kans op erge pijn was significant groter wanneer patiënten niet tevreden waren 

omtrent hun pijnaanpak dan wanneer ze wel tevreden waren. Dit is in overeenstemming 

met literatuur die aangaf dat ontevredenheid omtrent het pijnmanagement significant 

gepaard ging met meer pijn en dat een ergere pijnintensiteit geassocieerd werd met een 

lagere patiëntentevredenheid (Malouf et al. 2006, Brown et al. 2013). 

 

4.5.3 Patiëntgerelateerde barrières ten aanzien van het pijnmanagement 

De kans op pijn en erge pijn was significant groter wanneer patiënten verwachtten dat 

hun pijn ging verbeteren door de toegediende medicatie, dan wanneer ze hier geen 

mening over hadden. 
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Wanneer patiënten terughoudend waren voor de inname van opioïden, was de kans op 

erge pijn groter dan wanneer patiënten hier geen mening over hadden. Dit impliceert het 

belang van correcte informatie op maat van de patiënt omtrent inname van opioïden. 

Tot slot was de kans pijn significant groter wanneer patiënten terughoudend waren om 

verpleegkundigen te bellen of lastig te vallen bij pijn, dan wanneer ze dit niet 

ondervonden. Tzeng et al. (2006) beamen dat patiënten hun bezorgdheden omtrent het 

rapporteren van postoperatieve pijn gerelateerd waren aan hun bereidheid om 

pijnmedicatie te vragen en daardoor ook gerelateerd waren aan hun pijnintensiteit; hoe 

meer patiënten twijfelden om hun pijnintensiteit te rapporteren, hoe minder 

pijnmedicatie ze innamen en hoe hoger hun pijnintensiteit was. 

Een beperkt aantal barrières bleken een significante invloed te hebben op patiënten hun 

pijn. Verondersteld wordt dat het wegwerken van deze barrières gunstig zal zijn voor 

het pijnmanagement. Toch kan verwacht worden dat het aanpakken van enkel deze 

barrières niet voldoende zal zijn om de pijnprevalentie te doen dalen en bijgevolg het 

pijnmanagement te optimaliseren omdat deze studie enkel patiëntgerelateerde barrières 

in kaart bracht. Uit literatuur blijkt namelijk dat ook verpleegkundigen barrières kunnen 

ervaren die een optimaal pijnmanagement kunnen hinderen (Duignan & Dunn 2009, 

Elcigil et al. 2011). Dergelijke barrières zouden mogelijks ook een invloed kunnen 

hebben op patiënten hun pijn. 

 

4.5.4 Health literacy 

De kans op pijn was significant groter wanneer patiënten zelden tot soms hulp nodig 

hadden bij het lezen van instructies, pamfletten of ander schriftelijk materiaal van hun 

arts of apotheek, dan wanneer patiënten nooit hulp nodig hadden. Hierdoor kon een 

lagere health literacy beschouwd worden als een patiëntgerelateerde barrière ten aanzien 

van pijn. Inspanningen moeten geleverd worden om health literacy te optimaliseren en 

bijgevolg de pijnprevalentie te verminderen. Voornamelijk ouderen hebben een grotere 

kans op inadequate health literacy omwille van lagere educatieniveaus en verminderde 

lees- en inzichtniveaus door cognitieve achteruitgang (Baker et al. 2000, Paasche-Orlow 

et al. 2005, Safeer & Keenan 2005). 
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4.6   Sterktes en beperkingen van het onderzoek 

De grote steekproef (351 patiënten) en hoge response rate (63%) konden beschouwd 

worden als sterktes van deze studie. 

De studie was multicentrisch, wat ook beschouwd kon worden als een sterkte. Het feit 

dat voor dit onderzoek beide ziekenhuizen op een niet willekeurige manier werden 

gekozen, kon eerder gezien worden als een beperking. Anderzijds kan gesteld worden 

dat deze studie een heterogene populatie toeliet aangezien het ging om zowel een 

universitair als algemeen ziekenhuis waarbij de focus lag op verschillende 

ziekenhuisafdelingen (n=35). In literatuur werden vele studies gevonden waarbij de 

focus lag op ziekenhuisafdelingen waar pijn het meest kon verwacht worden (zoals 

oncologische of chirurgische diensten). In deze studie werden een verscheidenheid aan 

afdelingen bevraagd. 

Het cross-sectionele karakter van deze studie kon beschouwd worden als een beperking 

omdat cross-sectionele studies niet in staat zijn om causale relaties vast te stellen (Polit 

& Beck, 2008, Carlson & Morrison 2009). De oorzaak en het gevolg worden immers op 

één zelfde tijdstip gemeten (Polit & Beck 2008). Hierdoor konden in deze studie enkel 

verbanden aangetoond worden, waarbij het onmogelijk was om oorzaak en gevolg vast 

te stellen. 

De opgestelde vragenlijst werd voorgesteld aan vijf experten gedurende een 

consensusronde. Zo kon inhoudsvaliditeit worden nagegaan. De betrouwbaarheid van 

de vragenlijst werd niet nagegaan. 

Het feit dat patiënten met een cognitieve stoornis, niet aanspreekbare patiënten en 

bewusteloze of gesedeerde patiënten niet in de studie geïncludeerd werden, kon gezien 

worden als een laatste beperking van deze studie. Hierdoor werd niet de complete 

populatie van ziekenhuisafdelingen in de steekproef van deze studie vertegenwoordigd. 

 

4.7   Aanbevelingen voor verder onderzoek en praktijk 

In verder onderzoek zou kunnen worden nagegaan of verpleegkundigen en artsen van 

ziekenhuisafdelingen kennis hebben van de heersende barrières omtrent 

pijnmanagement ervaren door patiënten. De bevindingen hieromtrent zouden kunnen 

gekoppeld worden met deze van de patiënten. Pas als er kennis is van de heersende 
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patiëntenbarrières door gezondheidsverstrekkers, kunnen deze ook effectief worden 

aangepakt. 

Aangezien in literatuur wordt aangegeven dat ook verpleegkundigen barrières ten 

aanzien van een optimaal pijnmanagement kunnen ervaren, kan verder onderzoek zich 

toespitsen op dergelijke barrières. Verbanden tussen deze barrières en patiënten hun pijn 

kunnen dan ook worden nagegaan. 

Als laatste zou het interessant kunnen zijn om te onderzoeken of de heersende 

terughoudendheden bij patiënten omtrent de inname van pijnmedicatie voornamelijk 

voorkomen bij opioïden, of ook bij andere pijnmedicatie 

. 

Enkele aanbevelingen voor de praktijk kunnen gedaan worden op basis van de 

verkregen resultaten in deze studie. 

Van de patiënten die geen pijnmedicatie toegediend kregen, rapporteerden toch heel wat 

patiënten pijn, waarbij sommigen zelfs matige tot ernstige pijn. Op basis hiervan zou 

kunnen nagegaan worden of pijn voldoende systematisch gemeten werd en kunnen 

indien nodig verpleegkundigen geïnformeerd worden omtrent het belang van 

systematische pijnmetingen. Men mag er niet van uit gaan dat patiënten die pijn hebben, 

hun pijn ook altijd uit zichzelf zullen rapporteren. Zo stellen Helfand & Freeman (2009) 

dat systematische beoordeling van pijn moet worden aangemoedigd omdat vele 

patiënten, vooral zij met cognitieve vermindering, niet altijd hun pijn melden tenzij het 

gevraagd wordt. 

Heel wat patiënten ondervonden moeilijkheden bij het gebruik van de NRS. 

Bijscholingsmomenten per verpleegafdeling omtrent het gebruik en moeilijkheden van 

pijnschalen lijken hier belangrijk. Zo worden pijnschalen door iedereen toegepast op 

dezelfde wijze met een consistente en eenduidige uitleg voor patiënten. Bovendien 

moeten voor patiënten waarbij het onmogelijk is om de NRS te gebruiken, andere 

geschikte pijnschalen voorzien zijn op de afdeling. 

Heel wat patiënten in deze studie waren terughoudend voor de inname van 

pijnmedicatie en rapportage van hun pijn. Daar patiënten hun opvattingen omtrent pijn 

kunnen fungeren als barrières ten opzichte van een adequaat pijnmanagement, is het 

noodzakelijk dat verpleegkundigen en artsen voldoende weten wat er speelt bij hun 
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patiënten. Een systematische beoordeling van dergelijke opvattingen kan een eerste 

cruciale stap zijn in het verbeteren van het pijnmanagement. 

Als advocaten van patiënten is het belangrijk dat verpleegkundigen de heersende 

patiëntgerelateerde barrières betreffende een adequaat pijnmanagement effectief kunnen 

aanpakken (Duignan & Dunn 2009). Patiënteneducatie met het oog op empowerment 

zou hier een ideale interventie kunnen zijn. Het onderzoek van Yildirim & Uyar (2009) 

toonde aan dat de pijnintensiteit en patiëntgerelateerde barrières ten aanzien van pijn 

significant daalden bij kankerpatiënten die pijneducatie kregen. De veronderstelling kan 

gemaakt worden dat pijneducatie niet enkel bij kankerpatiënten dergelijke positieve 

resultaten aantoont en dus ook hier aangeraden kan worden. 

Pijnverpleegkundigen en pijnartsen kunnen een cruciale rol hebben bij de pijneducatie 

van patiënten. Samen kunnen zij bijscholingsmomenten voor verpleegkundigen 

organiseren waarin mede door hun expertise verpleegkundigen worden voorbereid op 

het geven van consistente pijneducatie aan patiënten. Hierbij moet de nadruk worden 

gelegd op het belang van het innemen van pijnmedicatie en rapporteren van pijn. 
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5  CONCLUSIE 

 

Op het moment van de bevraging had 64,2% van de gehospitaliseerde patiënten pijn. De 

mediane pijnintensiteit hierbij was 2,0. Van alle patiënten rapporteerde 19,2% matige 

pijn en 8,0% ernstige pijn. Het nagaan van pijnprevalentie in ziekenhuizen moet worden 

aangemoedigd aangezien dergelijke gegevens beschouwd worden als belangrijke 

kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg. 

Iets meer dan de helft van de patiënten in deze studie was terughoudend om opioïden in 

te nemen. Angst voor verslaving en bijwerkingen bleken sterke redenen voor de 

terughoudendheid van patiënten om pijnmedicatie in te nemen. Heel wat patiënten 

gaven bovendien aan terughoudendheid te zijn om hun pijn te rapporteren. Inzicht in 

huidige opvattingen van patiënten omtrent pijn en de behandeling ervan is essentieel, 

daar ze kunnen fungeren als barrières ten aanzien van een optimaal pijnmanagement. 

Systematische beoordeling van patiënten hun opvattingen ten aanzien van het 

pijnmanagement moet daarom worden aangemoedigd op verpleegafdelingen. 

Volgende variabelen waren voorspellende factoren voor het hebben van pijn bij 

patiënten: leeftijd, type pijnmedicatie, verwachting dat pijn zal verbeteren, 

terughoudendheid om verpleegkundigen lastig te vallen of te bellen bij pijn en health 

literacy. Voorspellende factoren voor het hebben van erge pijn waren: leeftijd, type 

pijnmedicatie, tevredenheid omtrent pijnaanpak, verwachting dat pijn zal verbeteren en 

terughoudendheid om opioïden in te nemen. 

Enkele patiëntgerelateerde barrières in deze studie bleken een significante invloed te 

hebben op patiënten hun pijn. Pijneducatie door (pijn)verpleegkundigen en (pijn)artsen 

zou een ideale interventie kunnen zijn om deze heersende barrières bij patiënten aan te 

pakken en bijgevolg het pijnmanagement te verbeteren. 

Toch kan verwacht worden dat het aanpakken van enkel deze barrières niet voldoende 

zal zijn om de pijnprevalentie te doen dalen en het pijnmanagement te optimaliseren 

omdat deze studie enkel patiëntgerelateerde barrières in kaart bracht. Uit literatuur blijkt 

dat ook verpleegkundigen barrières ten aanzien van het pijnmanagement kunnen 

ervaren. Deze kunnen mogelijks ook een invloed hebben op patiënten hun pijn. 

Onderzoek hiernaar is daarom aangewezen. 
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BIJLAGE 1: ZOEKSTRATEGIE 

Literatuur werd systematisch opgezocht om een antwoord te krijgen op volgende 

onderzoeksvraag: ‘Wat is de associatie tussen het voorkomen van pijn bij 

gehospitaliseerde patiënten en patiëntgerelateerde kenmerken en barrières ten aanzien 

van het pijnmanagement enerzijds en het concept health literacy anderzijds?’. Bij het 

opzoeken van wetenschappelijke literatuur werden volgende elektronische databanken 

geraadpleegd: CINAHL, PubMed, ScienceDirect, The Cochrane Library en Web of 

Science. Een combinatie van de volgende zoektermen werd toegepast:  

 

Aspecten (AND) Concepten (OR) 

“Pain”[Ti] 
 

“Association” [Mesh] “Association”[Ti] OR “Associations”[Ti] OR 

“Barrier” [Ti] OR “Barriers” [Ti] OR “Risk 

factors”[Mesh] OR “Risk factor”[Ti] OR “Risk 

factors” [Ti] OR “Relation” [Ti] OR 

“Relations” [Ti] OR “Associated” [Ti] OR 

“Correlation” [Ti] OR “Correlations”[Ti] OR 

“Correlated” [Ti] 

“Hospitals” [Mesh] “Hospital”[Text word] OR “Hospitals”[Text 

word] OR “Clinic”[Text word] OR 

“Clinics”[Text word] OR “Clinical Setting” 

[Text word] OR “Infirmary”[Text word] OR 

“Ward”[Text word] OR “Wards” [Text word] 

OR “Hospitalization [Mesh] OR 

“Hospitalization” [Text word] OR 

“Hospitalized”[Text word] OR “Inpatients” 

[Mesh] OR “Inpatient” [Text word] OR 

“Inpatients” [Text word] 

 

("Pain"[Ti]) AND ("Association"[Mesh] OR "Association"[Ti] OR "Associations"[Ti] OR 

"Barrier"[Ti] OR "Barriers"[Ti] OR "Risk Factors"[Mesh] OR "Risk factor"[Ti] OR "Risk 

factors"[Ti] OR "Relation"[Ti] OR "Relations"[Ti] OR "Associated"[Ti] OR "Correlation"[Ti] 

OR "Correlations"[Ti] OR "Correlated"[Ti]) AND ("Hospitals"[Mesh] OR "Hospital"[Text 

word] OR "Hospitals"[Text word] OR "Clinic"[Text word] OR "Clinics"[Text word] OR 

"Clinical setting"[Text word] OR "Infirmary"[Text word] OR "Ward"[Text word] OR 

"Wards"[Text word] OR "Hospitalization"[Mesh] OR "Hospitalization"[Text word] OR 

"Hospitalized"[Text word] OR "Inpatients"[Mesh] OR "Inpatient"[Text word] OR 

"Inpatients"[Text word]) 
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Aspecten (AND) Concepten (OR) 

“Pain”[Ti] “Health literacy”[Mesh] OR “Health literacy” 

[Ti] 

 

(“Pain”[Ti]) AND (“Health literacy”[Mesh] OR “Health literacy”[Ti]) 

 

Enkel artikels die bruikbare informatie conform de onderzoeksvraag bevatten, werden 

geselecteerd. De zoekstrategie werd gelimiteerd tot publicaties van de laatste 10 jaar. 

Alleen Engelstalige, Nederlandstalige en Franstalige artikels waarvan een full tekst 

beschikbaar was, werden opgenomen. Tot slot werden zowel kwantitatieve als 

kwalitatieve studies geïncludeerd.  
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BIJLAGE 2: INFORMATIEBRIEF PATIENTEN 
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BIJLAGE 3: INFORMED CONSENT PATIENTEN 
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BIJLAGE 4: VRAGENLIJST PATIENTEN 

 

Vragenlijst patiënten 

Deze vragenlijst bevat 4 delen. Enkele algemene patiëntenkenmerken worden uit het dossier 

gehaald. De andere vragen worden door de onderzoeker rechtstreeks aan de patiënt gesteld. 

  

In het eerste deel worden de algemene patiëntenkenmerken bevraagd. 

 

In het tweede deel wordt pijn (pijnintensiteit op het moment van bevragen en pijnintensiteit 

over 24 uur) via een pijnmeting bij de patiënt nagegaan. Dit wordt gedaan aan de hand van 

een numerieke ratingschaal. 

 

In het derde deel wordt de algemene tevredenheid omtrent de pijnaanpak bij de patiënt 

bevraagd. 

 

In het vierde deel worden de patiëntgerelateerde barrières ten aanzien van pijn nagegaan. 

 

Deel I: algemene patiëntenkenmerken (vanuit dossier) 

Vraag 1: Wat is de leeftijd van de patiënt?  

… jaar 

 

Vraag 2: Wat is het geslacht van de patiënt?  

o Man 
o Vrouw 

 
Vraag 3a: Wat is de reden van opname?  

…………………………………………………………………… 

 

Vraag 3b: Hoe lang is de patiënt reeds opgenomen? (in dagen) 

.......... 

 

Vraag 4: Wat is het kamernummer en bednummer? (A=1, B=2, C=3, D=4) 

Kamernummer: ……..  Bednummer: …….. 

 

Vraag 5a: Is er sprake van comorbiditeit?  

o Nee 
o Ja 
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Vraag 5b: Indien ja, welke? (Meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

o Acuut myocardinfarct o Metastasen 
o Kanker o Paraplegie 
o Cerobrovasculair accident o Maagzweer 
o Bindweefselaandoening o Perifere vaatziekte 
o Dementie o Pulmonale aandoening 
o Diabetes o Nieraandoening 
o Hartfalen o Psychiatrische/psychische 

aandoening 
o HIV/Aids o Gastro-intestinale aandoening 
o Leveraandoening o Andere 

 

Vraag 6a: Vond er een chirurgische ingreep plaats?  

o Ja 
o Nee 

 

Vraag 6b: Indien ja, wat is het type chirurgie?  

………………….. 

 

Vraag 6c: Hoeveel dagen geleden werd de patiënt geopereerd? (999 invullen indien geen 

operatie plaatsvond) 

…………… 

 

Vraag 6d: Indien de patiënt vandaag geopereerd werd, hoe lang is hij dan al terug op de 

kamer? (In minuten) (Ook weer 999 indien geen operatie) 

…………… 

 

Vraag 7a: Welk type pijnmedicatie wordt toegediend? (WHO pijnladder) 

o Geen opioïd: NSAID of paracetamol 
o Zwak opioïd: met NSAID of paracetamol 
o Sterk opioïd: oraal of per pleister 
o Sterk opioïd: per injectie 
o Er wordt geen pijnmedicatie toegediend 

 
 

Niet opioïden: 

Paracetamol 

Niet opioïden: 

NSAIDS 

Dafalgan®, Perdolan®, Panadol® 

 

-Diclofenac (Cataflam®, Voltaren®),  

-Ibuprofen (Advil®, Brufen®, Nurofen®, Sarixell®, Spidifen®, 

Zafen®) 

-Naproxen (Aleve®, Naprovite®) 
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Zwak opioïd 

met NSAID of 

Paracetamol 

Codeïne of Tramadol (Tramagetic®, Tramal®) 

Dit zwak werkend opiaat wordt dus aan Paracetamol of NSAID 

toegevoegd. 

Sterk opioïd 

oraal of per 

pleister of per 

injectie 

 

-Morfine (Kapanol®, MS Contin®, Oramorph®, MorfineHCL, 

Morphine Teva®, MS Direct®) 

-Oxycodon (Oxycontin®) 

-Hydromorfon (Palladone®) 

-Fentanyl (Durogesic®, Matrifen®) 

 

 Normaal zou in het patiëntendossier duidelijk moeten zijn of de sterke opiaten 

oraal, per pleister (transdermaal) of per injectie (parenteraal) worden 

toegediend. 

 

Vraag 7b: Wat is de naam van de voorgeschreven pijnmedicatie?  

Medicatie 1: …… 

Medicatie 2:…. 

Medicatie 3: ……… 

Medicatie 4:………. 

Medicatie 5:………… 

 

Vraag 7c: Wat is de voorgeschreven dosis van de pijnmedicatie?  

Medicatie 1: ……………mg/toediening 

Medicatie 2: ……………mg/toediening 

Medicatie 3: ……………mg/toediening 

Medicatie 4: ……………mg/toediening 

Medicatie 5: …………..mg/toediening 

 

Vraag 7d: Wat is de frequentie van de voorgeschreven pijnmedicatie?  

Medicatie 1: ……………per 24u 

Medicatie 2: ……………per 24u 

Medicatie 3: ……………per 24u 

Medicatie 4: ……………per 24u 

Medicatie 5: …………..per 24u 

 

Vraag 7e: Wat is de frequentie van de toediening van de pijnmedicatie de voorbije 24 uur?  

Medicatie 1: ……………per 24u 

Medicatie 2: ……………per 24u 

Medicatie 3: ……………per 24u 

Medicatie 4: ……………per 24u 
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Medicatie 5: …………..per 24u 

 

Vraag 7f: Wordt er een niet-farmacologische pijnaanpak toegepast?  

o Ja 
o Nee 

 

Vraag 7g: Indien ja, welke?  

o Warmteapplicatie 
o Koudeapplicatie 
o Massage 
o Ademhalingsoefeningen 
o Muziektherapie 
o Aannemen van verschillende houdingen 
o Andere 

 

Vraag 8: Wat is uw hoogste diploma? (aan de patiënt te bevragen) 

o Diploma lager onderwijs 
o Diploma middelbaar onderwijs 
o Diploma hogeschool 
o Universitair diploma 

 indien de patiënt hier niet op kan antwoorden, wordt de vraag: ‘Hoe lang bent u naar 

school geweest?’ gesteld.  

 

Vraag 9: Wat is uw huidige tewerkstelling?  

 

o Arbeider o Werkzoekend 

o Bediende  o Student(e)  

o Ambtenaar o Gepensioneerd  

o Zelfstandige   

 

Deel II: pijnmeting bij de patiënt 

Vraag 10: Pijntintensiteit tijdens bevraging (NU) 

Dit wordt gedaan aan de hand van de numerieke ratingschaal.  

Als 10 de ergst mogelijke pijn is die u zich kan voorstellen en 0 helemaal geen pijn, kunt u 

dan aangeven hoeveel pijn u NU heeft? (Kan u een cijfer geven tussen 0 en 10, als 0 geen pijn 

is en 10 zeer erge pijn?) 

Vraag 11. Maximale pijn de voorbije nacht. 

Als 10 de ergst mogelijke pijn is die u zich kan voorstellen en 0 helemaal geen pijn, kunt u 

dan de ergste pijn die u de voorbije nacht had, aangeven? (Kan u een cijfer geven tussen 0 en 

10, als 0 geen pijn is en 10 zeer erge pijn?) 
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Vraag 12: Maximale pijnintensiteit over 24 uur 

a. Als 10 de ergst mogelijke pijn is die u zich kan voorstellen en 0 helemaal geen pijn, 
kunt u dan de ergste pijn die u gisteren had bij rust aanduiden? (Kan u een cijfer 
geven tussen 0 en 10, als 0 geen pijn is en 10 zeer erge pijn?) 

b. Als 10 de ergst mogelijke pijn is die u zich kan voorstellen en 0 helemaal geen pijn, 
kunt u dan de ergste pijn die u gisteren had bij beweging aanduiden? (Kan u een 
cijfer geven tussen 0 en 10, als 0 geen pijn is en 10 zeer erge pijn?) 

 

Deel III: Algemene tevredenheid omtrent de pijnaanpak 

Vraag 13: Hoe tevreden bent u over de aanpak/behandeling van uw pijn?  

o Zeer ontevreden 
o Eerder niet tevreden 
o Noch tevreden, noch ontevreden 
o Eerder tevreden 
o Zeer tevreden 

 

Vraag 14: Hoe vaak mag u van de dokter pijnmedicatie krijgen? (Hoeveel keer per dag) (999 = 

‘weet het niet’) 

 

Deel IV: Patiëntgerelateerde barrières ten aanzien van pijn 

Vraag 15: Ondervindt u moeilijkheden bij het scoren van pijn (zoals we daarnet vroegen met 

die cijfertjes)? 

o Ja  
o Nee  
o Geen mening 

 

Vraag 16: Verwacht u dat uw pijn zal verbeteren door de medicatie die u nu krijgt?  

o Ja  
o Nee 
o Geen mening 

 

In welke mate bent u akkoord met onderstaande stellingen? (Kaartje geven!) 

Vraag 17: Ik ben eerder terughoudend om pijnmedicatie te nemen uit angst voor een 

verslaving.   

o Helemaal akkoord 
o Eerder akkoord 
o Neutraal  

o Eerder niet akkoord 
o Helemaal niet akkoord 

 

Vraag 18: Ik heb de indruk dat pijn prioritair is voor mijn omgeving. (Vinden ze het belangrijk 

dat er iets aan uw pijn gedaan wordt?) 
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o Helemaal akkoord 
o Eerder akkoord 
o Neutraal  

o Eerder niet akkoord 
o Helemaal niet akkoord 

 

Vraag 19: Ik ben eerder terughoudend om pijnmedicatie te nemen omwille van de mogelijke 

bijwerkingen.  

o Helemaal akkoord 
o Eerder akkoord 
o Neutraal  

o Eerder niet akkoord 
o Helemaal niet akkoord 

 

Vraag 20: Ik ben eerder terughoudend om opiaten in te nemen. (De belangrijkste opiaten 

zijn o.a. morfine en codeïne) 

o Helemaal akkoord 
o Eerder akkoord 
o Neutraal  

o Eerder niet akkoord 
o Helemaal niet akkoord 

 

Vraag 21: Ik ben eerder terughoudend om mijn pijn te rapporteren. 

o Helemaal akkoord 
o Eerder akkoord 
o Neutraal  

o Eerder niet akkoord 
o Helemaal niet akkoord 

 

Vraag 22: Ik meldt mijn pijn eerder aan de artsen dan aan de verpleegkundigen.  

o Helemaal akkoord 
o Eerder akkoord 
o Neutraal  

o Eerder niet akkoord 
o Helemaal niet akkoord 

 

Vraag 23: Ik ben eerder terughoudend om de verpleegkundigen lastig te vallen of te bellen 

indien ik pijn heb.  

o Helemaal akkoord 
o Eerder akkoord 
o Neutraal  

o Eerder niet akkoord 
o Helemaal niet akkoord 

 

Vraag 24: Het is beter om zo weinig mogelijk pijnmedicatie in te nemen, ook al heb ik pijn of 

blijft de pijn aanwezig. 

o Helemaal akkoord 
o Eerder akkoord 
o Neutraal  

o Eerder niet akkoord 
o Helemaal niet akkoord 

 

Vraag 25: Hoe vaak hebt u iemand nodig die u helpt bij het lezen van instructies, pamfletten 

of ander schriftelijk materiaal van uw arts of apotheek? 

o Nooit 
o Zelden 
o Soms 
o Vaak  
o Altijd 

 


