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‘Comfort talk’ 

moet pijnervaring bij kinderen verbeteren

In de Week van de Pijn – die plaats vond van 23 tot 

29 september – schonken de pediatrieafdelingen 

van 9 ziekenhuizen, waaronder het ZOL, aandacht aan 

‘comfort talk’. Voor een kind betekent een ziekenhuis-

opname vaak pijn, angst en stress. Al deze negatieve 

gevoelens worden bestreden met aangepaste taal. 

Via transparante, positieve

communicatie kan je een kind voorbereiden op 

een bepaalde verpleegkundige of medische 

handeling. Bij ‘comfort talk’ ligt de focus op het 

benoemen van wat het kind voelt, ziet en hoort. 

Door de juiste woorden te kiezen, kan een ver-

pleegkundige het vertrouwen van het kind 

winnen. Dit heeft een positieve impact op 

de pijnervaring van het kind, zo blijkt 

uit Amerikaans onderzoek.

DE PIJN
Week tegen

VERBODEN WOORDEN

JUISTE WOORDEN

VERBODEN WOORDEN

JUISTE WOORDEN

Dit smaakt vies maar je moet het toch 

opdrinken. 

Oei, oei. Hier zien we niet veel. Altijd slecht 

te prikken? 

Het is OK je moet je geen zorgen maken.

Het gaat geen pijn doen. 

De verpleegster gaat een beetje bloed 

afnemen. 

Het gaat zolang duren als …

Je zal het medicijn voelen branden.

Zeg me wanneer je klaar bent.

Oh schatteke, het spijt me.

Je gedraagt je nu echt als een klein kind.

Lieveke, niet huilen.

Ik heb een siroopje voor je bij. Het proeft 

niet zo lekker. Het gaat je wel helpen. 

Zet je maar rustig neer. We gaan eerst eens 

rustig kijken. 

Het is normaal dat je dit niet zo prettig vindt.

Je kan iets voelen, vertel je mij wat je voelt.

Eerst gaan we je arm ontsmetten, dat zal 

koud voelen.

Het zal korter duren dan het fi lmpje…

Sommige kinderen zeggen dat het warm 

aanvoelt, vertel je me wat je voelt.

Ik tel tot drie en dan begin jij te blazen. 

Jij was erg moedig, je hebt het zo goed gedaan. 

Vertel me eens hoe je schooldag was …

Dit was even moeilijk, maar je hebt het super 

goed gedaan.

Referentie: Current concepts in management of pain in children in the emergency 

department. Baruch S Krauss, Lorenzo Calligaris, StevenM Green, Egidio Barbi

Lancet 2016;387: 83-92

In dit ziekenhuis proberen we zoveel mogelijk pijn en angst te voorkomen bij kinderen. 

Dit doen we door op een open en vertrouwwekkende manier te communiceren. 

Dit noemt positief taalgebruik of comfort taal.

Procedurale sedatie 
en analgesie in het ZOL

Kinderen met 
minder 
angst en pijn
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Kinderen met 
minder 
angst en pijn

In de opleiding van zorgverleners 
wordt meer de nadruk gelegd op 
‘problem solving’ dan op ‘comfort 

providing’. In de voorbije jaren werd in 
het ZOL actief gewerkt om het even-
wicht te herstellen in de richting van 
het comfort van het kind.

De eerste en voornaamste stap in dit 
proces is meteen de meest eenvoudi-
ge, op voorwaarde dat hij consequent 
door iedereen in het ziekenhuis wordt 
toegepast. Een connectie maken met 
het kind en vervolgens via ‘comfort 
talk’ of spelinteractie het vertrouwen 
winnen is essentieel. Uiteraard speelt 
het empathisch vermogen van de 
zorgverlener hierin een belangrijke 
rol, maar iedereen kan via praktische 
lessen leren om een ‘bluetooth pairing’
met een kind te realiseren. ‘Bluetooth 
pairing’ wordt door de Amerikaanse 
pediater Baruch Krauss omschreven 
als het voldoende tijd en empathie in-
vesteren bij het eerste contact met het 
kind om zo een connectie te maken.

Het pijnteam van de dienst Pediatrie 
probeert momenteel deze praktische 
kennis over te dragen op alle zorgver-
leners binnen de dienst (raadpleging 
en hospitalisatie) om zo in de nabije 
toekomst ook zorgverleners op Spoed 
en het dagziekenhuis mee aan boord 
te krijgen. Eens het vertrouwen van een 
kind gewonnen is, volstaat meestal 
eenvoudige, lokale analgesie (Em-
la-crème of Rapydan- pleister) om de 
veel voorkomende pijnlijke procedures 
(bloedafname, intraveneuze katheter) 
zonder huilen te laten verlopen.

Met de hulp van de dienst Anesthesie 

werden ook al enkele volgende stap-
pen gerealiseerd. Zo bestaat sinds een 
vijftal jaren de mogelijkheid tot sedatie 
met MEOPA (= Kalinox®, een equimo-
lair mengsel van N20 of lachgas met 
O2) voor beangstigende procedures 
(wondzorg, hechting, lumbaal punc-
tie, eventueel zelfs het plaatsen van 
een katheter). Tevens kunnen sinds 
enkele jaren de MRI-onderzoeken zo 
nodig onder algemene narcose door-
gaan en raakt het gebruik van TAC-gel 
(tetracaïne - adrenaline - cocaïne) bij 
hechtingen op Spoedgevallen meer 
en meer ingeburgerd.

Toch wachten er nog heel wat uitda-
gingen voor de komende jaren. Door 
het verdwijnen van chlooralhydraat uit 
het sedatiearsenaal is er, vooral voor 
semi-dringende, beangstigende pro-
cedures (vb. CT, MRI), een belangrijke 
leemte ontstaan die mogelijk kan op-
gevuld worden met Dexmedetomi-
dine (intranasaal of intraveneus). Ook 
Fentanyl (intranasaal) zou bij pijnlijke 
procedures (vb. op Spoed) een be-
langrijke aanwinst kunnen zijn.

Hoe dan ook, de trein naar een voor 
kinderen zo pijn- en angstvrij mo-
gelijk ZOL staat definitief op de rails. 
Het is aan alle zorgverleners om hem 
niet al te lang op tussenstations halt 
te laten houden! 
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Voor het onderzoeken en behandelen van kin-

deren in een ziekenhuis moet je leren omgaan 

met paradoxen. Enerzijds staat het comfort 

van het kind altijd centraal en zijn geduld 

en het vermijden van pijn en angst van cru-

ciaal belang. Anderzijds hoort een procedure 

of behandeling binnen een aanvaardbaar tijds-

bestek te slagen.

Pijn


