
 

Jaarverslag SIG Pijn bij kinderen 2018 

Doel van de SIG Pijn bij kinderen 

‘Het doel van de SIG Pijn bij kinderen is het uitdragen en verspreiden van kennis en ervaringen 

van pijn bij kinderen op landelijk niveau, waarbij de focus ligt op de ontwikkelingen rondom 

medicamenteuze maar ook zeker rondom niet-medicamenteuze behandeling van pijn, met 

daarbij de nieuwste ontwikkelingen in acht nemend’.  

Middelen 

-Een bijeenkomst per jaar dat we elkaar treffen 

-Een skype vergadering eens per kwartaal 

Aandachtspunten 

1. Niet medicamenteuze pijnbestrijding 

2. Systematische pijnbeoordeling aan de hand van een pijnmeetinstrument. 

3. Medicamenteuze pijnbestrijding. 

4. Nieuwste ontwikkelingen bijhouden op gebied van pijn bij kinderen 

5. Pijnbeleid bij kinderen in de thuissituatie 

SIG groepsleden 

Caroline Jonkman / Kinderverpleegkundige, oncologie en verpleegkundige pijnspecialist bij  

Jonkman pijnzorg en kindzorg  

Susanne Verbaas / Senior Pijnconsulent Erasmus MC Sophia en docent opleiding pijnconsulent 

Hogeschool Arnhem en Nijmegen  

Marije Koettnitz-Worst / Kinderverpleegkundige OZG Winschoten met als aandachtsveld pijn bij 

kinderen en kinderpalliatieve zorg  

Angelique Bril / pijnconsulent WKZ en IC/CCU verpleegkundige 

 

We (Caroline, Susanne, Angelique en Marije) hebben op 11 December een skype vergadering 

gehad. Hierin heeft Angelique zich voorgesteld omdat zij er nieuw is bijgekomen. Het jaarverslag 

en beleidsplan is besproken en nogmaals naar V&VN gestuurd om het op de website te laten 

zetten. Dit is inmiddels gebeurd. 

Op 10 April 2018 hebben we elkaar getroffen in Ede op het pijncongres. Nu konden we met 

Angelique kennismaken. We hebben op deze afgesproken om de dingen verder per mail te 

bespreken en dan nadien weer een skype-afspraak te maken of elkaar te zien. 

De 3 thema’s die we hebben uitgewerkt en een artikel zijn inmiddels op de website geplaatst. 

Hier zijn we erg blij mee. 

Ons doel voor 2019 is dat we het thema pijn bij kinderen in de thuissituatie en pijn bij kinderen in 

de palliatieve zorg w.s nog gaan uitwerken. Hier willen we ons ook op storten. We willen onze 

geschreven stukken evt in een volgende vergadering kort presenteren. Ook willen we een soort 

vraagbaak worden voor Nederland, iedereen met een vraag m.b.t. kind en pijn kan bij ons 

terecht. Dit willen we ook duidelijk en kenbaar maken. 


