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Inleiding 
Jaarlijks brengen in Nederland meer dan 1,5 miljoen kinderen, bijna 40% van alle kinderen, 

een bezoek aan een zorgorganisatie of krijgen thuis zorg. Kinderen met een zorgbehoefte 

hebben te maken met angst, stress, pijn en soms dwang in het zorgtraject. Onderzoeken en 

behandelingen in  het ziekenhuis of thuis kunnen leiden tot traumatische ervaringen en 

ernstige post traumatische stress bij kinderen dat zelfs blijvend kan doorwerken op de 

volwassen leeftijd. Om een kind in de medische zorg zoals met een (chronische) ziekte, 

aandoening of beperking zijn/haar eigen talenten zoveel mogelijk tot bloei te laten komen, is 

het belangrijk dat hij/zij de eigen regie kan voeren m.b.t. gezondheid.  

Goede voorlichting en afleiding is hierbij essentieel en is opgenomen in de Rechten van   het 

kind: Artikel 9 Handvest Kind&Zorg: ‘Zieke kinderen worden beschermd tegen onnodige 
behandelingen en onderzoeken en maatregelen worden genomen om pijn, lichamelijk 

ongemak en emotionele spanningen te voorkomen dan wel te verlichten’ (art.3,12,17 

Verdrag Rechten van het Kind). En in Artikel 10 Handvest Kind & Zorg: ‘Elk ziek kind en ieder lid 
van een gezin met een ziek kind wordt gedurende het hele zorgtraject, van diagnose tot 

eventueel overlijden, voorzien van correcte en relevante informatie die op een voor hen 

begrijpelijke manier wordt verstrekt’ (art.17 VRK). 

De medisch pedagogisch zorgverlener is de zorgverlener in het ziekenhuis die als één van 

haar aandachtsgebieden heeft dat medische zorg zoveel als mogelijk traumavrije gebeurt. 

Dat er aandacht is voor het psychosociaal welbevinden van de kinderen. Zij spelen een 

belangrijke rol in de voorbereiding, het begeleiden en het bieden van nazorg aan kinderen 

die medische handelingen in het ziekenhuis moeten ondergaan.  

Eind 2020 hebben Stichting Kind en Ziekenhuis en Vakgroep medisch Pedagogische zorg een 

onderzoek gedaan onder medisch pedagogisch zorgverleners (MPZ-ers) in Nederland. Het 

onderzoek heeft opgehaald wat er nu al binnen ziekenhuizen wordt ingezet om zoveel als 

mogelijk traumavrije kindzorg te bieden en welke rol MPZ-ers hier zelf in spelen. Aan dit 

onderzoek deden 72 medisch pedagogische zorgverleners (namens hun team) mee uit 49 

verschillende ziekenhuizen. Het onderzoek heeft de eigen ervaringen van de MPZ- 

opgehaald en de best practices met betrekking tot naaldprocedures in het ziekenhuis en 

invasieve handelingen bij kinderen in het algemeen. Ook is er gevraagd naar  middelen en 

materialen die worden ingezet . Als laatste werd er stilgestaan bij de omgang met angstige 

kinderen en wat in de ogen van de MPZ-er het beste werkt.  

Meest voorkomende handeling bij kinderen: Naaldprocedures.  
Ziekenhuis-breed uniform en kindvriendelijk? 

De MPZ-ers geven aan dat naaldprocedures bij kinderen in het eigen ziekenhuis nog zeker 

niet overal op een vergelijkbare wijze worden uitgevoerd of met gerichte aandacht op het 

voorkomen van trauma. De respondenten geven aan dat zij op de kinderafdeling over het 

algemeen goed betrokken zijn. Daar wordt de tijd genomen en aandacht gegeven aan een 

kindgerichte aanpak. Buiten de kinderafdeling en kinderdagbehandeling ziet men een 

wisselend beeld. In sommige ziekenhuizen is het redelijk uniform. Waarbij enkele MPZ-ers 

aangegeven dat zij hier zelf aan hebben bijgedragen door intern collega’s te scholen in hoe 

kinderen te benaderen en te ondersteunen. In andere ziekenhuizen ziet men tussen 

afdelingen verschillen tot grote verschillen. Soms is hier door de MPZ ook helemaal geen zicht 

op, omdat zij als beroepsgroep niet bij die afdeling betrokken zijn.    

 “Op de kinderafdeling, dagbehandeling en poli Kind en Jeugd altijd met emla en vaak ook met begeleiding van 
ons. Op het lab en bij de OK worden ook nog wel eens bananen spray gebruikt (ook al doet dat niks) en bij 
de SEH wordt er geen emla of begeleiding gegeven. Er zijn dus wel grote verschillen.”  
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De mate waarin mpz-ers bij afdelingen buiten de kinderafdelingen om worden betrokken en 

ingezet wisselt duidelijk van ziekenhuis tot ziekenhuis. In sommige gevallen werken de MPZ-ers 

alleen op de afdeling kindergeneeskunde. In andere gevallen zijn ze actief betrokken bij 

verschillende afdelingen waar kinderen in het ziekenhuis komen zoals de poli, SEH en het lab.   

“Er zijn verschillen. Op de afdeling hebben de MPZ-ers meer de regie en begeleiding. Op de OK en de 
anesthesie, daar hebben we minder invloed op en is het meer afhankelijk van het team van de dag of het 
kindvriendelijk gaat of niet.” 

Voorbereiden op een medische handeling zoals naaldprocedures 

De MPZ geeft aan dat, daar waar zij ingezet worden, kinderen meestal worden voorbereid 

op medische handelingen. Ze geven met een grote meerderheid ook aan dat het belangrijk 

is om een kind goed voor te bereiden. Daaronder verstaan zij een goede uitleg vooraf, op 

een voor het kind begrijpelijke manier en veelal ook het laten zien van de materialen die 

gebruikt gaan worden. Daarnaast begeleiden zij ouders in hoe zij hun kind kunnen 

ondersteunen en bespreken ze met het kind hoe het zelf kan “helpen” bij de behandeling. 
Vooraf wordt bij voorkeur een strategie of plan bedacht samen met het kind. Hierin staat wat 

zij prettig vinden en wat voor hen ondersteunend werkt tijdens de medische handeling. 

Daarbij kun je denken dat er wordt besproken of het kind op schoot wil zitten of niet, of het 

wel of niet wil kijken, of er verdovende zalf ingezet kan worden, of er wel of niet gepraat mag 

worden tijdens de handeling en welk soort afleiding het kind eventueel wil tijdens de 

handeling. Dat hier echt de tijd voor wordt genomen, wordt ook benoemd.  

 “Het belangrijkste middel is de aandacht voor dit kind in deze situatie en dan in overleg met de ouders. 
Dan volgt de rest daaruit.”  
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Voorbereiden: ingezette materialen bij naaldprocedures 

Opvallend is dat bij het voorbereiden veelal de medische materialen (63%) zelf worden 

gebruikt. Deze worden ingezet om het kind bekend te maken met de materialen en om het 

kind mee te nemen in hoe een handeling zal gaan. Daarnaast worden fotoboeken en foto's 

(42%) veelvuldig ingezet of wordt de handeling uitgebeeld op een pop of een knuffel (31%). 

Tijdens de handeling bij naaldprocedure 

Als de MPZ betrokken is bij een naald procedure zien zij het liefst dat zij degene zijn die met 

het kind communiceren, tenzij er redenen zijn om hier van af te wijken. Zij richten zich op de 

begeleiding van kind (en ouders) en op de (eventueel) gewenste afleiding tijdens de 

handeling. Herhaaldelijk wordt daarbij het hanteren van het One-voice principe genoemd, 

één iemand die met het kind praat. De MPZ geeft aan graag de regie hebben in de 

communicatie met het kind en zijn ouders, om deze gerust te stellen en stap voor stap mee 

te nemen in wat er gaat gebeuren. De rol van de arts is in dat geval het uitvoeren van de 

handeling, maar deze houdt zich verder bewust op de achtergrond evenals de (mogelijk 

aanwezige) verpleging die zich bezighoudt met de handeling en de nodige materialen 

aanreikt.   

 

Middelen om pijn tijdens naaldprocedures te voorkomen  

Bij de open uitvraag onder de MPZ’ers naar de beste middelen om pijn en angst tijdens 

naaldprocedures te voorkomen, scoort verdovende zalf (zoals EMLA) het hoogst. Daarna 

komen de Buzzy en afleidingstechnieken. Opvallend is dat ook bananenspray nog wordt 

ingezet (13%), terwijl inmiddels bekend is dat dit geen verdovend effect heeft omdat het de 

huid barrière niet kan passeren en alleen verdovend werkt op de slijmvliezen.   

Interventies om naaldprocedures angst en pijn-vrij te laten verlopen (top 4) 

De top 4 aan interventies om angst- en pijnvrij te prikken zijn volgens de medisch 

pedagogische zorg:  

1) EMLA/Rapydan of gelijksoortige verdovende zalf inzetten  

2) Actieve afleiding tijdens het prikken (wel met de kanttekening dat sommige 

kinderen juist willen kijken en hier dan geen behoefte aan hebben) 

3) Een duidelijk plan vooraf 

4) Duidelijke (voor het kind begrijpelijke) uitleg vooraf en tijdens de handeling. 
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Weergave inzet middelen/methodieken bij kinderen in het algemeen 
In dit onderdeel volgt een weergave van de middelen die in het algemeen, dus niet 

specifiek bij naaldprocedures, beschikbaar zijn voor kinderen die medische handelingen in 

het ziekenhuis ondergaan. Het betreft vragen of een specifiek middel wel of niet in het 

ziekenhuis wordt ingezet, maar niet onder welke omstandigheden of met welke frequentie.  

Figuur 1 geeft aan welke medicamenteuze 

middelen ter bestrijding van pijn en angst bij 

kinderen worden ingezet. Alle ziekenhuizen 

beschikken over verdovende EMLA zalf (of een 

vergelijkbaar middel) en in 42% van de gevallen 

geven medisch pedagogisch zorgverleners aan 

dat lachgas kan worden ingezet bij kinderen bij 

medische procedures.  

Daarnaast geeft 57% van de respondenten aan 

dat er andere medicamenteuze interventies 

worden ingezet om pijn bij medische handelingen 

te voorkomen. Hiervan geeft 25% aan dat in hun 

ziekenhuis ook Midazolam wordt ingezet. 

Incidenteel worden andere middelen zoals 

dexmedetomindine, fentanyl of een ander type 

sederende neusspray genoemd en middelen zoals 

morfine, valium en lorazepam.  

In figuur 2 en 3 volgt een schematische weergave van de middelen die worden ingezet ter 

voorbereiding en ter afleiding van kinderen tijdens medische handelingen in het algemeen. 

De grafiek geeft weer dat het middel in het ziekenhuis beschikbaar is en kan worden ingezet.  

Vrijwel alle ziekenhuizen beschikken over fotoboeken (van bepaalde medische handelingen) 

ter voorbereiding van het kind. Evenals instructiepoppen of speelgoed om de handeling 

vooraf mee uit te beelden. Video’s en/of een kinderwebsite zijn in het merendeel van de 

ziekenhuizen ook beschikbaar. 
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Voor het afleiden tijdens een medische handeling scoren een Ipad, tablet en/of TV en 

boeken, speelgoed en bellenblaas hoog. Deze middelen zijn in vrijwel alle ziekenhuizen 

beschikbaar. Muziek en medische hypnose wordt in driekwart van de ziekenhuizen ingezet.  

 

Afronding en nazorg 
Bij het afronden  van een medische handeling wordt het kind vooral beloond met woorden 

(68%) en daarnaast regelmatig met een klein presentje of beloning middels een 

spaarsysteem (57%). De boks en high five zijn ook gangbaar (48%). De MPZ-ers geven aan 

dat een positieve afronding erg belangrijk is en dat het kind in zijn kracht moet worden gezet 

(ongeacht hoe de handeling daadwerkelijk verliep). 18 % geeft daarnaast aan dat het ook 

belangrijk is dat er kort geëvalueerd wordt met kind en ouders wat goed ging en wat in hun 

optiek beter zou kunnen.  

Zeer angstige kinderen 
Bij zeer angstige kinderen worden er naast de reguliere interventies, sneller sedatiemiddelen 

ingezet (49%). Daarnaast geven MPZ-ers aan dat het bij deze kinderen vooral belangrijk is dat 

de focus ligt op een goede voorbereiding en plan op maat maken samen met het kind en 

ouders. 33% van de respondenten geeft aan dat het daarnaast van belang is om dit 

multidisciplinair te benaderen (eventueel met betrokkenheid van een psycholoog en/of 

kinderarts).  

Voorkomen dwang 
94% van de respondenten geeft aan dat het voorkomen van dwang wel onder de 

aandacht is in het eigen ziekenhuis. Manieren om dwang te voorkomen zijn volgens de MPZ-

ers vooral het afbreken van de handeling als dwang dreigt te worden ingezet. Van belang 

zijn daarnaast een goede afstemming binnen het betrokken team met een vooraf opgesteld 

plan en eventueel de inzet van sedatie middelen. Daarnaast proberen ze door gerichte 

scholing of werkgroepen bewustwording binnen het ziekenhuis te vergroten over de impact 

van dwang op het kind.   
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“Afgesproken ook tijdens handelingen allemaal een time out te kunnen vragen als we merken dat dwang 
onvermijdelijk is. Dan stemmen we af met ouders en behandelend arts om bijvoorbeeld onder procedurele 
sedatie uit te voeren.” 

De grootste uitdaging bij traumavrije procedurele zorg 
Dat er werk aan de winkel is blijkt wel uit de reacties.  Het merendeel van de respondenten 

geeft aan (58%) dat de 

allergrootste uitdaging ligt bij 

traumavrije kindzorg breder 

gedragen te krijgen binnen het 

eigen ziekenhuis.  

En daarnaast om te zorgen dat 

over andere disciplines en 

afdelingen heen een werkwijze 

wordt gehanteerd die hierbij aan 

sluit. (Gebrek aan) scholing op dit 

vlak wordt als tweede uitdaging 

genoemd. 

“Dat het ziekenhuis in het algemeen, 
zoals OK, radiologie, laboratorium ook 
inspeelt op kinderen. Dit gebeurt m.i. 
nog altijd veel te weinig. Het is vaak een strijd om voor het kind op te komen.” 

“Meer oog voor het kind. Als artsen vinden dat er iets moet gebeuren, gebeurt het vaak ook, ook al kijken wij 
er anders tegenaan…” 

Scholing  
In de praktijk zet men wel al stappen op het vlak van scholing. Hetzij interdisciplinair op het 

thema of doordat de medisch pedagogische zorg zelf instructie geeft aan collega’s van 

andere disciplines. Het merendeel van de respondenten (67%) geeft aan dat er al 

gezamenlijke trainingen plaats vinden met andere beroepsgroepen en disciplines gericht op 

middelen en interventies om pijn, angst, stress en dwang te voorkomen. Vooral de thema’s 
focustaal/Comfort Talk en medische hypnose zijn onder de aandacht. Daarnaast vindt er 

ook kennisoverdracht en samenwerking plaats binnen (multidisciplinaire) werkgroepen die 

zich richten op traumavrije kindzorg.  

In 33% van de gevallen heeft er een team binnen het ziekenhuis mee gedaan aan de 

PROSA-course, waarbij juist aandacht is voor een holistische perspectief op traumavrije 

kindzorg, in plaats van dat er wordt gefocust op een specifiek middel, techniek of methode.  

“Een goede scholing opzetten waarmee we alle neuzen dezelfde kant op krijgen van zowel de medische staf 
als de verpleging ziekenhuisbreed (SEH, poliklinieken, onderzoek plaatsen als bij bv. Röntgen/KNO)” 

“Er worden scholingen gegeven door MPZ aan lab, artsen, verpleegkundigen, anesthesisten, OK medewerkers 
etc.” 
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Slot conclusie 
De slotconclusie voor Stichting Kind & Ziekenhuis en de Vakgroep Medisch Pedagogische 

Zorg is dat pijn en angst voorkomen bij kinderen net zo’n belangrijk doel moet zijn als de 

medische verrichting zelf. Hiervoor is er nog een weg te gaan. Heel voorzichtig, maar 

onmiskenbaar begint procedurele comfortzorg bij kinderen zich te verspreiden over 

Nederland. De opleiding Procedureel Comfort voor Kinderen van het PROSA Kenniscentrum 

brengt steeds meer zorgteams de grondige kennis bij die nodig is voor traumavrije kindzorg. 

 

In 2018 hebben wij, Kind & Ziekenhuis en de Vakgroep Medische Pedagogische Zorg, ook 

samengewerkt om de rol van de destijds nog genoemde “pedagogisch medewerker” naar 
een volgend niveau te brengen. Het destijds opgestelde expertiseprofiel was de opbrengst 

om de invulling van de functie pedagogisch medewerker in het ziekenhuis te verbeteren, 

met als doel om de meest kind- en gezinsgerichte zorg te bieden.  

 

Het Expertiseprofiel MPZ heeft de rol van medische pedagogische zorgverleners inderdaad 

de afgelopen jaren naar een nieuw niveau doen stijgen. Dit levert al een positieve bijdrage 

op de uitvoering van de procedurele kindzorg. De resultaten van dit onderzoek laten zien 

wat er al gebeurt op dat gebied en waar nog uitdagingen liggen om deze naar de 

dagelijkse prakrijk te brengen: 

• Bredere inzet dan alleen op de kinderafdeling; 

• Gelijke werkwijze ziekenhuis-breed; 

• Beschikbaarheid MPZ-ers buiten reguliere werkdagen; 

• Plan van aanpak / behandelaanpak opstellen in samenspraak met kind en gezin; 

• Medische pedagogische zorgverleners een vast onderdeel te laten zijn van het team 

rondom een procedure; 

• Ziekenhuis breed, alle betrokken professionals, alle neuzen dezelfde kant op krijgen; 

• Met alle verschillende disciplines rondom het kind als één team aan de slag gaan.   

 

Overige ontwikkelingen op dit gebied 

Op basis van de (inter-)nationale bevindingen heeft het team van het MUMC onder leiding 

van Piet Leroy, het zogenaamde 7P-model ontwikkeld. Zeven elkaar aanvullende strategieën 

die elk zorgteam zou moeten beheersen om procedurele comfortzorg te kunnen leveren (zie 

link naar interview met Leroy onderaan). Leroy: “Dit model werd vervolgens getoetst aan de 
expertise van vele anderen. Op die manier weten we dat het model waardevol is om in de 

praktijk als leidraad te dienen.” 

 

Dit 7P-model is de basis van de nieuwe interdisciplinaire opleiding Procedureel Comfort voor 

Kinderen (via PROSA kenniscentrum), die Leroy samen met een aantal collega’s uit andere 

relevante disciplines en ervaringsdeskundige ouders twee jaar geleden ontwikkelde. In deze 

driedaagse cursus krijgen multidisciplinaire zorgteams de kennis, skills, attitudes en 

technologieën aangereikt die nodig zijn voor goede procedurele comfortzorg. Tegelijk leren 

de teams hoe ze deze zorg in hun eigen ziekenhuis of zorginstelling kunnen invoeren en 

verankeren. 

Download: 
• Expertiseprofiel Medische Pedagogisch Zorgverlener 

• Lees interview met Piet Leroy over procedurele comfortzorg bij kinderen  

• Scholingsaanbod PROSA Kenniscentrum 

https://kindenziekenhuis.nl/wp-content/uploads/2018/11/Expertiseprofiel-Medisch-pedagogisch-Zorgverlener.pdf
https://kindenzorg.nl/procedureel-comfort-vereist-grondige-kennis-over-pijn-angst-focus-en-vertrouwen/
https://www.prosanetwork.com/cursus-aanbod/

