
 
SIG Pijn bij kinderen: 

 
Er is op dit moment in de zorg, met name onder kinderverpleegkundigen, nog te weinig bekend over 
de “SIG Pijn bij kinderen” en onze doelen. Daarbij zijn wij moeilijk vindbaar. 
Voor ons redenen genoeg om onze SIG eens toe te lichten in een artikel. 
 
Een SIG is een Special Interest Group. In 2016 kwam dit in opkomst. Vanuit V&VN kwam de vraag of 
er per specialisatie een groep kan komen met mensen die zich actief inzetten en willen meedenken 
over dit thema.  
We zijn met 3 kinderverpleegkundigen begonnen en gelukkig konden we dit in 2019 uitbreiden met 
nog 4 (kinder) verpleegkundigen zodat we nu echt dingen kunnen gaan uitdragen. Maar eerst willen 
we meer bekendheid geven aan onze SIG. 
 
Momenteel zijn er binnen diverse organisaties, zowel landelijk als regionaal, professionals bezig met 
het onderwerp ‘pijn bij kinderen’. Denk hierbij aan ontwikkelingen op het gebied van diagnosticering, 
preventie en behandeling van pijn. Het Pijnpaspoort (Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht), de 
CBO evidence based richtlijn “pijnmeting en pijnbehandeling bij kinderen” (Nederlandse Vereniging 
voor Kindergeneeskunde) en de Comfort©gedragschaal /Comfort©neoschaal zijn hier slechts enkele 
voorbeelden van. Het doel van deze SIG is deze kennis te delen met andere ziekenhuizen, 
(zorg)instellingen en (kinder)verpleegkundigen en andere belangstellenden hebben wij besloten om 
aan deze SIG deel te nemen. 
Onderdeel van de SIG is het uitdragen en verspreiden van kennis en ervaring. 
 preventie en behandelen van pijn en distress bij kinderen willen we bereiken door o.a.: 

- Informatie verzamelen over pijn en distress bij kinderen 

- Volgen en verzamelen van nieuwe ontwikkelingen van pijn en distress bij kinderen 

- Het beoordelen en verspreiden van literatuur over pijn en distress bij kinderen 

- Onze SIG op de kaart zetten d.m.v. een stand en t.z.t. een praatje bij symposia, scholingen, 
etc.  
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