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Probleemstelling 
Pijn bij dialysepatiënten, anders dan pijn bij het aanprikken van de AV fistel, is een 
onderschat probleem1. Uit de schaarse literatuur blijkt dat 50% van de dialysepatiënten pijn 
heeft.2 Meer dan de helft van de aangegeven pijn is matig tot ernstig en vaak chronisch van 
aard (bestaat langer dan 3 maanden). Deze patiënten zijn at risk voor slapeloosheid en 
depressie. De populatie dialysepatiënten veroudert. Het is bekend dat chronische pijn bij de 
oudere mens vaker voorkomt.3 Chronische pijn heeft een forse impact op kwaliteit van 
leven, dagelijks functioneren, stemming en gaat gepaard met aanzienlijke directe en 
indirecte kosten.4 
Een kwaliteitsproject in 2012 wees uit dat 60% van de HD patiënten van de dialyseafdeling 
van Tergooi matige tot ernstige pijn had, 76% hiervan had chronische pijn. Bij de PD 
patiënten had 14% ernstige pijn. Het advies om een pijnprotocol te ontwikkelen en pijn te 
gaan meten werd opgevolgd. De vraag werd hierbij gesteld of pijnbestrijding bij de 
dialysepatiënt het terrein van de huisarts of dat van de nefroloog is. Daar pijn ook een 
verpleegkundig aandachtpunt is5, en de HD patiënt 3 maal per week aanwezig is in het 
dialysecentrum, biedt dit een uitstekende mogelijkheid om de pijn te vervolgen. Daarnaast 
kan het voorschrijven van pijnmedicatie door de huisarts niet plaatsvinden zonder de 
nefroloog te consulteren; besloten werd om pijnbestrijding te includeren binnen de 
dialysezorg. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en is de aandacht voor pijn ingebed bij 
dialysecentrum ’t Gooi en de dialyseafdeling van Tergooi. 
 
Doel  
Patiënten geven na 1 maand aan 25% minder pijn te hebben dan bij de 0-meting en behalen 
een zelf gesteld doel.  
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Acties  
In 2014 startte een multidisciplinaire werkgroep bestaande uit 4 verpleegkundigen, een 
medisch maatschappelijk werker en een nefroloog. Een registratiesysteem werd ontwikkeld 
binnen de dialysesoftware, de landelijke pijnanamnese6 werd aangepast ten behoeve van de 
dialysepatiënt, er werd een pijnprotocol en verpleegplan pijn ontwikkeld evenals een 
verpleegkundige notitie pijn. Het team werd geschoold en 1 november 2015 werd gestart 
met het afnemen van de pijnanamnese bij iedere dialysepatiënt (0-meting). Sindsdien wordt 
op iedere 1e dialyse van de week het pijncijfer gevraagd. Deze dialyse wordt ook visite 
gelopen door de arts, zodat naast verpleegkundige interventies ook medische interventies 
ingezet kunnen worden.  
Het meten van de pijn wordt via het NRS (Numeric Rating System) gedaan. De vraagstelling 
is: wat is uw pijncijfer bij bewegen of hoesten, waarbij 0 geen pijn is en 10 de ergst denkbare 
pijn? Bij een pijncijfer van 4 of hoger worden interventies aan de patiënt aangeboden. Deze 
interventies variëren. We geven aandacht aan de pijn en verkrijgen inzicht in het soort pijn 
dat de patiënt heeft. We geven voorlichting over pijn en het juiste gebruik van pijnmedicatie. 
Soms wordt pijnmedicatie afgesproken of verandert. En soms vindt diagnostiek plaats, zoals 
vaatonderzoek, met een eventueel daaruit voortvloeiende behandeling. Het bewegen 
(tijdens dialyse) wordt gestimuleerd, vooral als er sprake is van neuropatische pijn. Meest 
voorkomend zijn gewrichtspijn, hoofdpijn en neuropatische pijn. 
 De vraagstelling voor het zelf gesteld doel luidt: wat wilt u kunnen doen wat u nu niet kunt 
als gevolg van de pijn?  
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Evaluatie 
Bij de meeste patiënten vindt de wekelijkse meting van het pijncijfer nog steeds plaats. 
Patiënten ervaren dit als goede zorg. Enkele patiënten die altijd het pijncijfer 0 aangeven 
hebben verzocht de frequentie te verlagen: bij hen wordt nu eens per maand naar het 
pijncijfer gevraagd.  
De doelstelling (pijnreductie >25% in 1 maand) wordt vrijwel altijd gehaald. Het meten van 
het pijncijfer wordt niet gestopt: bij 30% van de patiënten blijkt het pijncijfer weer te stijgen. 
Dit kan door een nieuw incident komen, of door het terugkeren van de oorspronkelijke pijn. 
Indien het om acute pijn gaat is onze taak om te voorkomen dat deze chronisch wordt.  
Nieuwe inzichten die ons vanuit neurowetenschappelijk perspectief7 worden aangereikt 
bieden concrete handvatten om de chronische pijn “af te leiden”. Dit vergt verdieping, 
scholing en verdere implementatie. 
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