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STELLINGEN

1. Adequate pijnbijscholing voor verpleegkundigen leidt tot minder pijn bij patiënten.

2. Bij verpleegkundig managers is te weinig oog voor de organisatorische 'pijnen'
van verpleegkundigen, waardoor verpleegkundigen op hun beurt minder aandacht
voor pijn van patiënten kunnen opbrengen.

3. Evenals bij alle andere verpleegkundige interventies, gaat het bij pijninterventies
niet alleen om tvar er gedaan wordt, maar ook om Aoe het gedaan wordt.

4. Het afnemen van een pijnanamnese zal uiteindelijk niet alleen kwaliteit, maar ook
tijd opleveren.

5. Een pijnteam is pas echt interdisciplinair, wanneer er ook een verpleegkundige
zitting in heeft.

6. Verpleegkundigen die hun eigen pijn kennen, kunnen zich beter inleven in èn
losmaken van patiënten met pijn.

7. Het aanbod aan bijscholingen voor verpleegkundigen is in Nederland ondoorzichtig
en willekeurig.

8. Het is hoog tijd dat er in Nederland kwaliteitscriteria worden ontwikkeld waaraan
bijscholingen voor verpleegkundigen moeten voldoen. Het Landelijk Centrum
Verpleging en Verzorging zou hier een voortrekkersrol in kunnen hebben.

9. Om kwalitatief goede zorg te leveren, moeten verpleegkundigen van hun vak en
van patiënten houden. Wat niet wil zeggen dat ze altijd lief moeten zijn.

10. Niet alles wat telt kan geteld worden.

11. Niet alles wat bestaat kan bewezen worden.


