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Summary - - 

surnrnas~aled as fodlows: First, paracetarnal tn combination w ~ t h  "fntrtanyl did no t  lead 
to  improved analgesia compared t o  paracetarnal in ccam~bination wi th  a placebo. 
Second, systematic pain assessm~ents by nurses did not enhance the effects o f  the 
analgesics. Fina~lly, the pain management usad in this study was no t  adequate 1-2 
hours after surgery. 
Chapter W1II 1s a g~eriera~l discussion 06 the main findin~gs of all studies presented in 
this d~ssertalian. After a thorough examination of the results of the diffefent studl1es 
the methods used are analyzed critically. Next, different thleoretical explanstions o f  
the firirdurrgs are proposed. Finally, practical implications are discussed and recom- 
mendations for future research are made. 



In di t  proefschrift komen verschillende aspecten aan bod over het  beoordelen wan 
postoperatieve pijn bij kinderen en het kiezen van p~jnwerlichten~de interventies. 
Nagegaan is of  pijn voldoende wordt verlicht en welke factoren het beoordelen van 
acute pijn en het kiezen van pijnverlichtende interventoes beinvloeden. 
Hoofdstluk I is een algemlene inleiding op dle verschillende onlderzoeken. In d i t  hoofd- 
stuk word t  eeln overzicht gegeven van de onderzoeksvragen van d i t  proefschrnft. 
In hoofdstuk l i  staat de vraag centraal of kinderen na een operatie voldoende pijnstil- 
lers krijgen. Door middel van een literatuuronderzoek is gekeken of de aannam@ dat 
kinderen te weinig pijnstilling krijgen gebaseerd is op empirisch onderzoelk. De con- 
clusie ES dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat postoperatieve pijn bij kinderen 
inderdaad onvoldoende wordt  verlicht. 
De hoofdstukken III, IV, V en VI gaan over factoren die ven invloed zijn op besluit- 
vorming door verpleegkundigen waarbij h~oofdstuk III ns een algemeen theoretisch 
hoofdstuk over be~l~uitvorrning en de hoofdstukken IV, V en WI gericht zijn op besluit- 
vorming den aanzien van het beoordeleln van en intervenikren bij pijn bij kinderen. 
In hoofdstuk l l l  wordt  onder meer onlderzaek naar besluitvorming gelnventariseerd; 
meestal is dat onderzoek gericht op het vaststellen van EverpleegklulndigeE diagnoses. 
Wat  daarbij opvalt is dat het doen van onderzoek naar de vraag of verpleegkundigen 
de correcte diagnose stellen, cq  de juiste beslissi~ng nemen, bemoeilijkt wo~rdt  omdat 
meestal niet bekend is wa t  de correcte diagnose is. 
In hoofdstuk IV worden twee kwallitatieve onderzoelken beschreven waarmee de 
facto~ren die verpleegkundigen be'invlloeden bij het beoordelen van pijn bij kinderen en 
het kiezen van pijnverlichtende interventies geïnventariseerd r i jn.  Beide onderzoeken 
suggereren dat met  name de vocale uitingen van patigrutjes van invloed r i jn  op 
beslissingen van verpleegkundigen. De onderzoeksresultaten zijn vergeleken met  
gegevens uit de literatuur. Tensllotte zijn verschillenlde hypotheses g~eforrnuleerd over 
de invloed van bepaalde factoren op de beslluitvorming. 
Vervolgens beschrijft hoofdstuk V een experimenlt waarin de hypotheses u i t  de 
kwalutatiewe onderzoeken zijn getoetst. En dit onderzoek is gekeken n a m  de invloed 
van de medische diagnose, de leeftijd en de uitingen van het kind, en informatie 
verkregen van de ouders van het kind op het beoordelen wan pijn door verpleegkun- 
digen en de keuze o m  een pijnstiller (niet-opiaat) toe te dien~en. In s~veroen~stemming 
met  de kwalitatieve onderzoeken werd gevond~en dat de vocale uitingen van de 
patii5ntje.s van invloed waren op de beslissingen van de verpleegkundigen; verpliseg- 
kundigen schatten de pijn hoger in en zijn eerder geneigd om pijnstiillerc te geven aan 
kinderen die hun pijn vocaal uiten dan aan kinderen dne dat nilet doen. 
Hoofdstuk VI  beschrijft een onderzoek dat gericht was op andere fa~ctoren die van1 
invloed zijn op het beoordlelen van pijn en he l  kiezen van inltervenlies. In d ~ t  onder- 
zoek 11s gekeken of verpleegkundigen met  een specialisatie in de pediatrie afwijken 
wan vierdepaars HBO-V studenten en eerstejaars HBO-V studenten alls ze postope- 
ratieve pijn bi] kinderen beoordelen en als ze moeten beslissen o m  p~jnstillers toe te  
dienen. De conclusie is dat er ii~n dit onderzoek geen verschillen zijn gevonden Ewsssn 
de inschattingen van pijni~ntensiteit door verpleegkwndngi~~n, eerste- en vierdejaars 
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studenten. Wel waren de verpleegkundigen het meest zeker dat ze de pijn correct 
haldderi rngeachat. Ook waren de verpleegkundigen eerder geneigd .om pijnstillers te  
geven dan de studlenten. 
Hoofdaruk VIl beschrijft een in~terventie-on~derzoek dat gericht was op het verlichten 
van de postoperatieve pijn bij kinderen na het verwijderen van de keel- en neusaman- 
dalen (ade~otanc~il lectorniel~ In di t  onderzoek is gekeken af paracetamol (setpillenl, 
fentanyl Iintra~musculs~ire in~ecties) en syslernatische pijninschattingen door verpleeg- 
kundigen effecricvl. zijn in het verllichten van postoperatieve pijn bij kinderen. De 
concllusies dicv d i t  onderzoek opleverdle kulnnen als volgt worden samengevat. Ten 
eerste wordt  de pijn niet beter verlicht door een colmbinatie van paracetamol en 
fentanyl in  ver~eli jkl ing met een combinatie van paracetamol en een placebo. Verval- 
gens leidde de invoering van systematische pijninschattingen door verpleegkundigen 
niet to t  een betere verlichting van de postaperaltiewe pijn. Tenslotte werd vastgesteld 
dat de pljn in dit onderzoek in de eerste twee uren na de opelratie onvoldoende is ver- 
licht. 
Woafdst~wk Vll l  15 gewijd aan een algemene bespreking van de belangrijkste resultaten 
van dle onderzoeken zoals die in  di t  proefschrift zijn beschreven. Nadat de reswlta~tesr 
van de verschillende onderzoeken uitgebreid ziljn calmengevat, worden kritische 
kanttelkeningen geplaatst bij de o~ndlerzoeksmethoden. Verder worden theoretische 
verklaringen aangedragen voor de onderzoeksresultaten. Tenslotte worden enkele 
pralktische implicaties besproken en worden aan~bevelingen gedaan voer vervolgon- 
derzoek. 


