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Ik heb hulp nodig? Met wie kan ik
contact opnemen?
Neem contact op met uw nationale netwerkleider –
zie volgende pagina
OF

Claudia Weinmann, PAIN OUT administratie
Claudia.Weinmann@med.uni-jena.de
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Netwerkleiders
• België: Dr. Patrice Forget, forgetpatrice@yahoo.fr
• Frankrijk: Dr Valeria Martinez, valeria.martinez@aphp.fr
• Nederland: Rianne vanBoekel MSc, Dr Monique Steegers,
– Rianne.vanBoekel@radboudumc.nl
– Monique.Steegers@radboudumc.nl

• Servië: Dr Dusica Stamenkovic, dusicastamenkovic@yahoo.com
• Spanje: Dr Hermann Riberia, Dr Jaume Garcia
– hermannribera@gmail.com
– jaumegarcia@gmail.com

• Zwitserland: Professor Ulrike Stamer,
ulrike.stamer@dkf.unibe.ch
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Selecting a surveyor for the project
• The hospital will allocate 2-4 people to carry out data collection.
• The person collecting data 1. Can be a student (nursing or medical) \ nurse \ resident;

− They may use the data to promote their studies , e.g. degree &\or publication.

2. Will not – as much as is possible – have clinical duties on the ward where he\
she is collecting data
− To prevent patients feeling obliged to please the surveyor in the answers
they give when filling in the questionnaire.
3. Will be fluent in reading English;
4. Will be given time to undergo training about methodology of the project. This
includes:
i. Reading the project manual (SOPs) and filling in a quiz;
ii. Collecting 10 trial patient datasets & entering the data into the PAIN OUT mask;
iii. Attending the kick off meeting for additional training.

5. Will be given time to collect data for the project in 1 or 2 wards.
i.

ii.

# patients: ~130 patients X 2 phases, lasting 4 months each -> ~ 33 patients\ month -> ~ 8 \
week;
• ~ 15% of patients approached for participation might refuse to participate.

Time required : 20-30 minutes per patient -> ~ 3-4h \ week for 8 months of data collection.

6. As training for data collection AND gaining experience with data collection are
both time consuming --> aim, as much as is possible, to keep the same
4
surveyors for the duration of the project.

Inhoud [Samenvatting]
Deel 1. Aan de slag gaan
Deel 2. Project vragenlijsten
Deel 3. Hoe data invoeren in het webgebaseerde
invulformulier
Deel 4. De quiz
Een gedetailleerde inhoudsopgave volgt om eenvoudig te zoeken
naar specifieke items in dit bestand.
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Inhoudsopgave
Deel 1.

Aan de slag gaan

1.1 PAIN OUT-concept & huidig project
1.2 Wat is het doel van de PAIN OUT?
1.3 Hoe werkt het & wat doen onderzoekers?
1.4 Extra materiaal voor dit project: Plan–Do–Study–Act cycle(s) (Plannen-DoenOnderzoeken-Actie Ondernemen cyclus/cycli)
1.5 Training voor gegevensverzameling in Pain OUT
1.6 Kwaliteitsdata zijn van cruciaal belang
BELANGRIJK
1.7 Randomisatie
1.8 Hoe veel cases moeten er verzameld worden?
1.9 Hoe lang duurt het voor het verzamelen van één case?
Welk moment van de dag is het beste om naar een afdeling te gaan voor het
verzamelen van gegevens?
1.10 Hoe de vragenlijsten te verkrijgen?
1.11 Toegang tot de PAIN OUT-website voor documenten
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Deel 2. Project vragenlijsten
2.1 Overzicht van vragenlijsten voor het beoordelen van de kwaliteit
2.2 PAIN OUT vragenlijsten
2.3 De proces-vragenlijst
2.4 Waar de data te verkrijgen?
2.5 Opties voor een antwoord (i), (ii).
2.6 Administratieve informatie
2.7 Administratieve informatie: items van A - C
2.8 Administratieve informatie, item D, patiëntcode & kamernummer
2.9 Screening: inclusie criteria
2.10 S1: Tijd na chirurgie & Tijd op de Afdeling
2.11 S2: meerderjarigheid en ouder
2.12 S3: de patiënt heeft toestemming gegeven om deel te nemen
2.13 En als geen toestemming wordt gegeven, moet de reden aangegeven worden
2.14 Neem een beslissing – opnemen of uitsluiten
2.15 Speciaal geval van "Patiënt die niet deelnemen" [i - iii]
2.16 Speciaal geval: cognitief gehandicapte patiënten
2.17 Demografie
2.18 Demografie: D1 – D 4

Deel 2 (vervolg), proces-vragenlijst
2.19 Demografie: D5-D7
2.20 LEGE VELDEN
2.21 Medische geschiedenis
2.22 Medische geschiedenis: H1 Comorbiditeiten, definitie
2.23 Medische geschiedenis: H1 Comorbiditeiten – lijst van
2.24 Medische geschiedenis: H1 Comorbiditeiten, hoe in te vullen
2.25 Medische geschiedenis: H1 Comorbiditeiten, enkele definities
2.26 Medische geschiedenis: H1 Comorbiditeiten, wanneer te ANDERE?
2.27 Medische geschiedenis: H2 Bestaande aandoening
2.28 Medische geschiedenis: H3 Opioïden vóór de huidige opname
2.29 Perioperatieve medicijnen & chirurgische ingreep
2.30 Soorten perioperatieve medicijnen
2.31 Hoe de perioperatieve medicijnen te registreren
2.32 Perioperatieve medicijnen: pre-medicatie
2.33 P1 Chirurgische procedure code & P2 Duur van de operatie
2.34 P1 Chirurgische procedure: hoe te coderen
2.35 Perioperatieve medicijnen: Intra-operatief

Deel 2 (vervolg), proces-vragenlijst
2.36 Perioperatieve medicijnen: Intra-operatieve, type verdoving
2.37 Perioperatieve medicijnen: Intra-operatieve, non-opioïden
2.38 Perioperatieve medicijnen: Intra-operatieve, wondinfiltratie
2.39 Perioperatieve medicijnen: Intra-operatieve, opioïden & lokale anesthetica
2.40 Perioperatieve medicijnen: Verkoeverkamer, M9-M11
2.41 Perioperatieve medicijnen: Verkoeverkamer, M9-M10
2.42 Perioperatieve medicijnen: Verkoeverkamer, M11
2.43 Perioperatieve medicijnen: Verkoeverkamer, RA & PCA
2.44 Perioperatieve medicijnen: Afdeling
2.45 Perioperatieve medicijnen: Afdeling, pijnmeting
2.46 Stel uzelf vragen - vraag 1
2.47 Stel uzelf vragen - vraag 2
2.48 Stel uzelf vragen - vraag 3

2.49 Resultatenvragenlijst
2.50 Verkrijgen van geïnformeerde toestemming
2.51 Een voorbeeld van een Patiënt-informatie & Toestemmingsbrief
2.52 [1] Type en doel van het onderzoek
2.53 [2] Deelname is vrijwillig
2.54 [3] Anonimiteit blijft bewaard
2.55 [4] Dezelfde kwaliteit van behandeling
2.56 Het rekruteren van patiënten
2.57 STAP 1 Stel uzelf en PAIN OUT voor
2.58 STAP 2 Vragen naar toestemming
2.59 STAP 2 Wanneer een patiënt niet instemt
2.60 STAP 2 Wanneer een patiënt geen toestemming kan geven
2.61 STAP 2 Vragen naar toestemming: Controleer zelf
2.62 STAP 3 Als toestemming is gegeven, verstrek de Resultatenvragenlijst (patient reported
outcomes)
2.63 STAP 4 Invullen van de vragenlijst
2.64 STAP 4 Maar de patiënt heeft bezoekers
2.65 STAP 4 Heeft de patiënt hulp nodig?
2.66 STAP 4 Er is geen hulp nodig
2.67 STAP 4 Er is hulp nodig met enkele vragen
2.68 STAP 4 Wanneer is het een interview?

De Resultatenvragenlijst (vervolg)
2.69 STAP 4 Situaties waarin een patiënt hulp nodig heeft
2.70 STAP 4 Richtsnoeren voor een interview [i, ii]
2.71 Controleer zelf
2.72 STAP 5 Het ophalen van de Resultatenvragenlijst
2.73 STAP 5 Herziening van de vragenlijst
2.74 Achtergrond, structuur & items in de patiënt gerapporteerde Resultatenvragenlijst
2.75 Resultaten voor patiënten voor het beoordelen van de pijnbeleving na de operatie
2.76 Validatie van de vragenlijst
2.77 De vragenlijst bestaat uit 3 pagina's
2.78 Schalen gebruikt voor beoordeling
2.79 Pijn sinds uw operatie...
2.80 P1 – P2 Pijnintensiteit
2.81 P3 Pijnintensiteit
2.82 P4 Beïnvloeding van de activiteiten door pijn
2.83 P5 Effect van pijn op de betrokkene
2.84 P6 Bijwerkingen

De Resultatenvragenlijst (vervolg)
2.85 Percepties van zorg
2.86 P7 Mate van de ontvangen pijnverlichting
2.87 P8 & P9 Meer behandeling & voorlichting
2.88 P10 & P11 Toegestane deelname & tevredenheid
2.89 P12 non-farmacologische pijnbehandeling
2.90 P13 Aanhoudende Pijn
2.91 Structurele vragenlijst

Deel 3: Invoeren van data in het webgebaseerde invulformulier
3.1 Toegang tot het data-toegangsinvulformulier [i, ii, iii]
3.2 Toegang tot het invulformulier voor invoering van data
3.3 Creatie van een nieuwe dataset [i, ii]
3.4 Vraag 'niet beantwoord'.
3.5 Is minste pijn > maximale pijn
3.6 Datasets zijn geopend gedurende 2 weken
3.7 Zoeken naar eerder ingevoerde datasets
3.8 Opdoen van ervaring met data-invoer
3.9 Let op – de juiste benchmarkgroep [i]
3.9 Let op - Bekijk alle tabbladen [ii]
4.0 Voorbeelden van vermeldingen met ontbrekende data

BELANGRIJK

Deel 1 PAIN OUT-concept & huidig project
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1.1 PAIN OUT-concept & huidig project
Deze handleiding is bedoeld als een gids voor het personeel
in ziekenhuizen die deelnemen aan de EFIC - PAIN OUT
project' Optimaliseren van perioperatieve pijnbehandeling:
een multicenter project in 8 landen in Europa '
Deze handleiding heeft 3 doelstellingen:
(1) Het bieden van achtergrondinformatie over het project;
(2) Het beschrijven van de items in de PAIN OUTvragenlijsten;
(3) Het verstrekken van begeleiding:
– Hoe de data-items van patiënten en van hun medische
dossiers te verzamelen
– Hoe data in te voeren in de webgebaseerde server.
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1.2 Wat is het doel van de PAIN OUT?
Het globaal verbeteren van perioperatieve pijn.
HOE?
• Door data te verzamelen over het behandelen van de
perioperatieve pijn van patiënten op chirurgische afdelingen,
• Bundeling van de data in een database,
• Geven van feedback aan het personeel in elk centrum over hoe
ze de pijn van hun patiënten behandelen,
• Refereren van de data zodat een vergelijking kan gemaakt
worden met soortgelijke patiënten op andere afdelingen &
ziekenhuizen.
De data worden ook gebruikt voor het uitvoeren van
observationele studies OF afzonderlijke groep prepostinterventiestudies (EFIC-project)
Deze activiteiten geven zorgverstrekkers informatie over de
gepastheid en doeltreffendheid van de behandelingen die geboden
worden.
15

1.3 Hoe werkt het & wat doen onderzoekers?
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1.3 Hoe werkt het & wat doen onderzoekers?
[A] Patiënten vullen de Pijn
Resultatenvragenlijst in hun
moedertaal in

Als onderzoeker
bent u
verantwoordelijk
voor [A] & [B]

Hoe
werkt
het?

[B] Onderzoekers vatten

demografische en
perioperatieve variabelen van
de patiëntgrafiek samen en
voeren de bevindingen in het
webgebaseerde archief in

Gestandaardiseerde
methodologie op
alle sites

Bevindingen worden geanalyseerd
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1.4 Het EFIC-project heeft nog een ander onderdeel...
... Plan – Doe – Bestudeer - Onderneem Actie cyclus (PDCA)
ONDERNEEM ACTIE-fase,
23 / 24 maanden
Bevindingen van de
workshop samenvatten en
planning van de volgende
stappen binnen het
ziekenhuis & netwerk
Studiefase, 13-22
maanden
Verricht een andere
ronde van
dataverzameling in de
1-2 afdelingen.
Analyseer bevindingen
& bereidt
samenvatting
workshop voor

PLAN-fase, 1 - 6 maanden
• Startvergadering
• Verzamel basisdata van patiënten in
1-2 afdelingen \ ziekenhuizen &
analyseer deze;
• Mid-project workshop om de
bevindingen te bespreken en te
beslissen over de doelstelling(en) van
het project; 1-3 interventie(s)
voorstellen.

DOE-fase, 7-12 maanden
• Bespreek interventies met lokale
multidisciplinaire werkgroep & kom
overeen voor 1-2 om uit te voeren;
• Verkrijg ethische goedkeuring (indien
nodig)
• Begin met de uitvoering van de
interventie(s).
Er is speelruimte met betrekking tot de duur van
de fasen binnen het project
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1.5 Training voor dataverzameling in Pain OUT
(1) Lees de informatie hier.
(2) Vul de quiz in.
(3) Zodra u slaagt voor de quiz en een contract getekend is met uw ziekenhuis stuurt
Claudia u:

– Een Onderzoekerscode. De code is uniek voor u. Markeer alle vragenlijsten die u met deze code
verzamelt en voer deze in voor alle datasets die u in de benchmark server invoert.
– Uw ziekenhuis zal een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen wat u voorziet van toegang
tot de projectwebsite en het data invoer-invulformulier.

(4) verzamel datasets van ten minste 10 patiënten (zowel proces- als resultaten van
vragenlijsten) en voer de data in een trainings benchmarkgroep in.

– Breng Claudia op de hoogte na het uitvoeren hiervan.
– We zullen de data bekijken en controleren of het consistent is met de projectmethodologie .

(5) Tijdens de STARTVERGADERING zullen we de methodologie rond dataverzameling
nogmaals bekijken.
Verzamelen van patiëntdata en het correct invoeren op de benchmarkserver is een
leerproces.
De kwaliteit van de data in de database is afhankelijk van uw werk.
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1.6 Kwaliteitsdata zijn van cruciaal belang
Hoe verkrijgt u kwaliteitsdata?
– Maak u vertrouwd met de projectmethodologie.
– Standaardiseer de methodologie die u en uw collega's
gebruiken.
– Vermijd het missen van data - tijdens het verzamelen ervan
en het invoeren in het webgebaseerde invulformulier.
- Zorg ervoor dat alle cellen worden ingevuld.

X
– Contacteer ons In geval van twijfel.

Op
DEZEmanier
NIET op deze
manier
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1.7 Randomisatie
Als u tijd hebt om alle patiënten te benaderen die voldoen aan de criteria voor opname
op de dag waarop u data verzamelt - moet u niet randomiseren.
U moet randomiseren als er zich te veel patiënten op een afdeling bevinden voor het
verzamelen tijdens één dag.
Randomisatie is een 3-stapsproces:
Stap 1 Verkrijg een lijst van patiënten op de afdeling die zich in de eerste postoperatieve
dag bevinden.
Als de lijst niet is genummerd, breng dan nummers aan.
Stap 2 Maak een reeks van gerandomiseerde nummers aan.
Stap 2 Gebruik een randomizer zoals www.randomizer.org of trek nummers uit een doos.
Stap 3 Selecteer de patiënten volgens de nummers in de randomisatielijst
Stap 3 en tijd die u heeft voor dataverzameling.
21

1.8 Hoeveel cases moeten er verzameld
worden?
• Een case telt als u zowel de Proces EN Resultatenvragenlijsten heeft ingevuld.
• U moet minimaal 130 cases (*) verzamelen tijdens de
BASIS en POST-INTERVENTIE-fasen;
– elke fase zal ongeveer 4 maanden duren

• Omdat niet alle patiënten zullen instemmen met
deelname heeft u een extra 20-30% nodig.
– -> ongeveer 38 – 42 patiënten per maand of ongeveer
10 per week.
(*) Kan verschillen volgens de vereisten van uw lokale ethische commissie
22

1.9 Tijd voor het verzamelen van data voor één
case?
Zodra u ervaring heeft opgedaan duurt het ~ 20-30 minuten
voor het verzamelen van data voor één case.
–

dat wil zeggen zowel het proces en de vragenlijsten met
resultaten.

Wat is de beste tijd om op een afdeling data te verzamelen?
− Dit hangt af van de routine van de afdeling.
− Sommige onderzoekers gaan vroeg in de ochtend voordat de
rondes beginnen
− Sommige onderzoekers gaan liever als ochtendrondes zijn
afgelopen en voordat de patiënten worden ontslagen.
− Probeer dit te coördineren met de hoofdverpleegkundige.
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1.10 Hoe PAIN OUT vragenlijsten te verkrijgen?
Nieuwe sites die toetreden krijgen deze
materialen samen met de login-adressen.
Het is ook mogelijk om vragenlijsten te
downloaden via de website.
– Dit is met name relevant wanneer u een patiënten
resultatenvragenlijst nodig heeft in een
verschillende taal dan die welke gewoonlijk in uw
land gebruikt wordt.
– Zie volgende pagina.
24

1.11 toegang tot de PAIN OUT-website voor vragenlijsten

www.pain-out.eu

25

Deel 2 PAIN OUT vragenlijsten
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2.1 Overzicht van vragenlijsten voor het beoordelen
van de kwaliteit
Avedis Donabedian, een pionier in volksgezondheidsonderzoek, beschreef
drie verschillende aspecten van kwaliteit in de gezondheidszorg. Deze
omvatten:
• Resultaten (outcome)
• Processen (process)
• Structuren (structure)
De drie vragenlijsten worden beschreven in meer details in de volgende
slides.
Onderzoekers (surveyors) op elke site zijn verantwoordelijk voor het
coördineren van het invullen van de 3 vragenlijsten door de juiste personen
en dat de data wordt ingevoerd in de benchmarkserver
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2.2 PAIN OUT-Vragenlijsten

Kan rechtstreeks worden ingevuld op de webgebaseerde server indien
een Wifi-verbinding beschikbaar is op de afdeling.
Gebruik deze optie alleen als u ervaren bent in het verzamelen van data
– u zult geen uitgeschreven back-up hebben om op terug te vallen
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2.3 De proces-vragenlijst
De procesvragenlijst bestaat uit
5 onderdelen:
(1) Administratieve informatie
(2) screening / opname-criteria
(3) Demografie
(4) Pijn-gerelateerde medische
geschiedenis
(5) Perioperatieve medicijnen
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2.4 Waar de data te verkrijgen?
Haal de informatie voor de procesvragenlijst enkel uit het medisch
dossier.
Interview patiënten niet voor deze
informatie.
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2.5 Opties voor antwoorden (i)
Het merendeel van de items in de proces-vragenlijst hebben 3 opties
voor een antwoord: "JA" / "NEE" / "NIET MOGELIJK OM DE
INFORMATIE TE VERKRIJGEN"
Selecteer 'NEE' wanneer het formulier gebruikt voor
een bepaalde behandeling deel uitmaakt van het
medisch dossier maar de categorie niet is ingevuld.
Voorbeeld: u vindt het formulier voor pre-medicatie
bestellingen maar er zijn geen instructies over het
toedienen van pre-medicatie.

Selecteer 'Ja' wanneer u
positieve informatie vindt
voor het data-item.
Selecteer dan ofwel
een van de genoemde opties,
of als het niet vermeld is,
noteer de informatie in
'Ander'
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2.5 Opties voor antwoorden (i)
Selecteer "Niet mogelijk om de
informatie te verkrijgen" wanneer
het formulier gebruikt voor het
registreren
dat een bepaalde behandeling in
uw ziekenhuis ontbreekt in het
medisch dossier.
VOORBEELD: u vindt geen enkel
formulier over pre-medicatie in het
medisch dossier. Selecteer

Houd er rekening mee:
Gebruik 'ander' ENKEL wanneer
u ZEKER bent de optie al niet
wordt vermeld in de
bovenstaande tabel.
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2.6 Administratieve
informatie
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2.7 Administratieve informatie: items A - C

A Datum
Heeft betrekking op de datum wanneer u de vragenlijst invult.
Gecodeerd als jaar-maand-dag: 201j mm dd, bijvoorbeeld 20120801 (= 2012 1 augustus).
B Tijd
Tijdstip tijdens de dag dat de vragenlijst wordt ingevuld.
Data moeten worden verzameld tussen 08:00 tot 17:00 uur op weekdagen.
De tijd is gecodeerd als uur-minuten: uu mm, bijvoorbeeld 1426 (= 2.26 pm).
C Afdeling
De afdeling is waar u de data verzamelt
Gebruik de naam u gegeven door PAIN OUT.
Bij het invoeren van de data in het webgebaseerde invulformulier – moet u ervoor zorgen
dat u de data invoert in de juiste groep van de afdeling.
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2.8 Administratieve informatie: item D, patiëntcode & kamernummer

D Onderzoekerscode (= vermeld als 'Research assistant' op het formulier)
U zal een code ontvangen van PAIN OUT. De code is enkel voor u.
Geef de code niet door aan andere personen die data verzamelen voor PAIN OUT.

Breng uw code aan op alle vragenlijsten die u verzamelt en op alle vragenlijsten die u
invoert in het webinvulformulier.
Wees consequent met de manier waarop u de code invoert in het data
invoerinvulformulier.
bijvoorbeeld als uw code '01' is, voer dan '01' in; als uw code '1' is, voert u '1' in.
Patiëntcode & Kamernummer
Deze zijn voor uw gebruik, op deze manier kunt u het Proces en de Resultaten van
vragenlijsten van een individuele patiënt samenhouden en kunt u de kamer van de
patiënten vinden aan wie u de Resultatenvragenlijst heeft gegeven. Deze items zullen niet
worden ingevoerd in het PAIN OUT-register
Wanneer u de data in het webgebaseerde invulformulier invoert – wordt een unieke
identificator automatisch aangemaakt voor elke patiënt.
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2.9 Screening: inclusiecriteria

36
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2.10 S1: Tijd na chirurgie & Tijd op de Afdeling
X
Een patiënt kan worden gerekruteerd voor het onderzoek tijdens:

(1) de eerste dag post-operatief en
(2) indien hij/zij terug is op de afdeling na chirurgie voor
minstens 6 uur

(1)

(2)

In PAIN OUT streven we ernaar om te beoordelen
hoe het personeel de pijn van de patiënt pijn op
de afdeling behandelt na de operatie. De patiënt
moet daarom terug zijn op de afdeling voor een
minimale duurtijd. Wij hebben besloten dat dit 6
uur zal zijn.
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2.11 S2: meerderjarigheid en ouder

X
De patiënt heeft een meerderjarige leeftijd bereikt of is
ouder in zijn/haar land van verblijf.
In de meeste landen bedraagt de meerderjarigheid 18
jaar.
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2.12 S3: de patiënt heeft toestemming gegeven
om deel te nemen
U moet de patiënt vragen of hij/zij ermee akkoord gaat om deel
te nemen aan het PAIN-OUT-onderzoek.
Veel sites accepteren mondelinge instemming (= de patiënt zegt
dat hij/zij het eens is om deel te nemen). Sommige ethische
commissies echter vereisen dat patiënten een schriftelijke
toestemming ondertekenen.
U moet de vereisten in uw ziekenhuis controleren.
Toestemming is een belangrijke juridische en ethische kwestie.
Als een patiënt niet geïnteresseerd is in deelname mag u geen
druk uitoefenen op hem/haar om dat toch te doen.
Ook mogen personeelsleden familie of vrienden dit niet doen.
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2.13 Geef de reden aan als goedkeuring / toestemming niet is gegeven

X

X
Gebruik enkel 'Ander'
indien de reden hierboven
niet is vermeld. Gelieve te
controleren & opnieuw
controleren!
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2.14 Neem een beslissing – opnemen of
uitsluiten
Zodra u S1 & S2 & S3 voor een patiënt opnieuw bekijkt moet u beslissen of de
patiënt wel dan niet opgenomen kan worden in het onderzoek:
Als u hebt aangegeven JA op alle vragen (S1, S2 + S3) kan de patiënt worden
opgenomen.
1. Geef de Resultatenvragenlijst aan de patiënt.
2. Vul de Proces-vragenlijst in.
Als u heeft aangegeven NEEN op enige vragen S1 en / of S2 en / of S3 moet
de patiënt uitgesloten worden.
1. Geef de Resultatenvragenlijst niet aan de patiënt.
2. Vult de rest van de Proces-vragenlijst niet in.
3. Vergeet niet: Sla het formulier op en voer de informatie over S1 & S2 & S3
in het webgebaseerde invulformulier in.
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2.15 Speciaal geval van een "Patiënt die niet wil deelnemen" [i]

Wanneer een patiënt niet wenst deel te nemen aan het
onderzoek omdat ze ziek zijn of teveel pijn hebben (of een
andere reden), kunt u aanbieden te helpen door de vragen
van de Resultatenvragenlijst hardop voor te lezen (= een
interview uitvoeren).
In het geval van een interview:
• Kies 'JA' voor goedkeuring (of toestemming) in S3;
• Selecteer niet S3b;
• Aan het eind van de Resultatenvragenlijst selecteert u JA
wat aangeeft dat de patiënt werd geïnterviewd en de
reden waarom
– Zie volgende slide.
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2.15 Speciaal geval van een "Patiënt die niet wil deelnemen" [ii]
Zie tekst in de vorige slide
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2.15 Speciaal geval van een "Patiënt die niet wenst deel te nemen" [iii]

Als u een patiënt Interviewde markeert u dit alsook
de reden voor het interview aan het eind van de
Resultatenvragenlijst.
X

X
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2.16 Speciaal geval: cognitief gehandicapte
patiënten
Als een patiënt cognitieve beperkingen heeft kan hij/zij geen toestemming
geven.
Meestal moet u deze patiënten uitsluiten.
Als de ethische comités in uw ziekenhuis echter toestemming hebben
gegeven, kan u procesdata halen uit het medisch dossier van de patiënt.
Dit betekent:
• Markeer JA voor S3.f
• 2. Vul de Proces-vragenlijst in
• 1. Geef de Resultatenvragenlijst niet aan de patiënt.
Wat is de logica bij het verzamelen van dit type data?
Als beoordeling hoe uw ziekenhuis pijn behandelt in kwetsbare
bevolkingsgroepen.
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2.17 Demografie

Deze sectie bestaat uit 7 items:
D1 Geslacht
D2 Geboortejaar
D3 Gewicht
D4 Lengte
D5 Nationaliteit
D6 Land van geboorte
D7 Taal van de Resultatenvragenlijst
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2.18 Demografie: D1 – D 4
D1 Geslacht
Vink mannelijk of vrouwelijk aan
D2 Geboortejaar
Het is gecodeerd als jaar: "19jj",
bijvoorbeeld "1970"
D3 Gewicht
Vul het gewicht in kilogram in

Wat te doen indien inforrmatie over het
gewicht, lengte, nationaliteit, land van
geboorte ontbreekt in het medische dossier?
Laat het vakje in de Proces-vragenlijst
blanco.
Wanneer u later de data in het
webgebaseerde masker invoert, selecteer
dan, “NIET MOGELIJK OM DE INFORMATIE TE
VERKRIJGEN”.

D4 Lengte
Vul in de hoogte in centimeters in
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2.19 Demografie: D5-D7
D5 Nationaliteit
Haal deze informatie enkel op indien beschikbaar in het medisch dossier.
D6 Land van geboorte
Haal deze informatie enkel op indien beschikbaar in het medisch dossier.
D7 Taal van de Resultatenvragenlijst
Vink de taal aan waarin de patiënt de Resultatenvragenlijst zal invullen.
Patiënten moeten de Resultatenvragenlijst ontvangen in hun eigen taal. Dit maakt het
makkelijker voor hen om de vragen te begrijpen en betrouwbare antwoorden te geven.
Op de website van het project vindt u een bibliotheek van meertalige vragenlijsten.
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2.20 LEGE VELDEN
Lege velden worden gebruikt voor
het verzamelen van data-items die
interessant zijn voor uw site.
Het personeel dat data verzamelt on
site is verantwoordelijk voor het
definiëren van de data-items.
Deze informatie zal worden
opgenomen in het webgebaseerde
invulformulier wat beschikbaar is
voor offline analyse.
VOORBEELD – u bent geïnteresseerd
in follow-up van specifieke
comorbiditeiten of medicijnen die
niet zijn vermeld in de vragenlijst,
bijvoorbeeld diabetes.
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2.21 Medische
geschiedenis

Deze sectie bestaat uit 3 items:
H1 Comorbiditeiten
H2 Bestaande aandoening
H3 Opioïden vóór de huidige opname
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2.22 Medische geschiedenis: H1 Comorbiditeiten,
definitie
De sectie verwijst naar comorbiditeiten die betrekking hebben
op het behandelen van pijn na de operatie. Omdat de literatuur
niet voorziet in een indeling die geschikt werd beschouwd voor
PAIN OUT, bedachten we het volgende:
Om in aanmerking te komen voor opname dient een aandoening
een sterke invloed uit te oefenen op hoe de pijn van de patiënt
na de operatie wordt behandelt. bijvoorbeeld nierfalen leidt tot
beperking van niet-steroïde ontstekingsremmende medicijnen
OF slaapapneu wat leidt tot beperking van opioïden EN
De aandoening is er een die typisch wordt gedocumenteerd in
het medisch dossier van een patiënt op een gestandaardiseerde
wijze.
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2.23 Medische geschiedenis: H1 lijst van
Comorbiditeiten
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2.24 Medische geschiedenis: H1 Comorbiditeiten,
hoe in te vullen
• Controleer het medisch dossier van de patiënt op
comorbiditeiten.
• Als comorbiditeiten worden weergegeven, controleert u of
deze overeenkomen met degene vermeld in H1.
• Als er ten minste één overeenkomst:
– Selecteer "JA" en markeer de passende omschrijvingen.
– U kunt meerdere omschrijvingen selecteren.

• Als geen comorbiditeiten worden vermeld in het medisch
dossier of er geen overeenkomen met degene vermeld in
H1 selecteert u "NEE".
INTERVIEW DEZE PATIËNTEN NIET OM DEZE INFORMATIE TE VERKRIJGEN HET MOET AANWEZIG ZIJN IN HET DOSSIER VAN DE PATIËNT. 54

2.25 Medische geschiedenis: H1 Comorbiditeiten, enkele definities
Hier vindt u aanwijzingen om te helpen bij het selecteren van enkele
comorbiditeiten.
'Meerdere Trauma' verwijst naar andere verwondingen (bv fractuur[en] of
een barst [en] of weefselschade) die in resulteerde in de huidige hospitalisatie
van de patiënt, bijvoorbeeld een patiënt had een auto-ongeval en heeft een
gebroken dijbeen EN /OF een miltruptuur EN / OF brandwonden op 30% van
het lichaam.
'Drugsmisbruik' In sommige landen kan het moeilijk zijn om informatie te
verkrijgen over Aandoeningen i.v.m. drugsmisbruik aangezien de informatie
niet in het medisch dossier opgenomen is.
'Huidige roker' Selecteer deze optie als u informatie in het medisch dossier
kunt vinden die aangeeft dat de patiënt momenteel rookt (onafhankelijk van
het aantal sigaretten) of gestopt is in de laatste maand.
'Kanker' Selecteer deze optie als u de term 'kanker' of synoniemen ervan vindt
zoals kwaadaardigheid, kwaadaardige neoplastische aandoeningen,
kwaadaardige tumor of gezwellen.
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2.26 Medische geschiedenis: H1 Comorbiditeiten, wanneer 'Andere' invoeren?

Voordat u iets invoert in 'Ander' controleer dan:

[1] Weet u zeker dat de aandoening nog niet is vermeld in tabel H1?
[2] weet u zeker dat er een comorbiditeit bestaat die relevant is voor
het behandelen van pijn na de operatie?
[3] Denk eraan-aandoeningen in 'Ander' worden zelden geanalyseerd
– verspil uw tijd niet met het invoeren van deze gegevens tenzij u
hebt overwogen dat het relevant is!
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2.27 Medische geschiedenis: H2 Bestaande aandoening

• Dit gedeelte is enkel van toepassing voor vrouwelijke patiënten.
• De data wordt verzameld aangezien er weinig informatie bestaat over hoe de
pijn te behandelen van zwangere vrouwen die een operatie ondergingen / na
bevalling en plannen om borstvoeding te geven.
• Als de vrouw zwanger is of borstvoeding geeft, selecteert u het relevante
antwoord.
• Selecteer "NIET RELEVANT": als de vrouw na de vruchtbare leeftijd is of indien
de patiënt mannelijk is.
• Selecteer "NIET MOGELIJK OM DE INFORMATIE TE VERKRIJGEN", als de vrouw
zich in de vruchtbare leeftijd bevindt en informatie over de zwangerschap niet
is geregistreerd in het medisch dossier.
Hoe weet u of de vrouw in
de vruchtbare leeftijd is?
Maak een schatting!
Vraag het haar niet 57

2.28 Medische geschiedenis: H3 Opioïden vóór de huidige opname
Indien de patiënt een opioïd ontving vóór opname in het ziekenhuis
en het opioïd staat genoteerd in het medisch dossier, selecteer dan "JA".
Noteer de naam van het medicijn en de totale dagelijkse dosis.

X

•
•

Opioïden vóór opname worden meestal gegeven aan orthopedische patiënten.
Dit is waarschijnlijk sterk uiteenlopend in verschillende landen.
Opioïden vóór opname worden mogelijk niet goed gedocumenteerd.
− Controleer het medisch dossier van de patiënt en de verpleegkundige data.

De lijst van opioïden in H3 is niet limitatief. Als u het opioïden niet kunt vinden, vermeld dan in
"andere".
Gebruik 'ander' – ENKEL pas nadat u de lijst hebt gecontroleerd en de medicatie niet kunt vinden.
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2.29 Perioperatieve medicijnen & chirurgische ingreep

De rubriek gaat om met medicijnen verstrekt aan de patiënt tijdens de verschillende
perioperatieve fasen EN codering van de chirurgische procedure:
M1-M3 Pre-medicatie
P1 - P2 Chirurgische Procedures
M4-M8 Intraoperatieve OF Post-anesthesie zorgafdeling (PACU).
M9 - M11 Verkoeverkamer
M12-M15 Afdeling
59

2.30 Soorten perioperatieve medicijnen
Registreer de volgende medicatie groepen met betrekking tot de
pijnbehandeling:
• Sedativa (alleen als dit gegeven wordt als pre-medicatie)
• Non-opioïden
−
−
−
−

niet-steroïde ontstekingsremmend
Eenvoudige pijnstillers,
clonidine,
Gabapentinoiden

• Opioïden
• Lokale anesthetica

Op het eerste gezicht lijkt dit gedeelte van de proces-vragenlijst, die
bestaat uit 8 pagina's, het meest ingewikkeld.
Volg een paar principes en het moet eenvoudig te gebruiken zijn.
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2.31 Hoe de perioperatieve medicijnen te registreren
•
•
•
•

Registreer medicijnen gegeven aan de patiënt bijvoorbeeld IV morfine 5 mg.
Registreer NIET degene voorgeschreven bijvoorbeeld IV morfine elke 10 min.
Registreer cumulatieve dosissen gegeven in elke perioperatieve fase.
Registreer algemene namen en NIET de merknamen.

Er zijn situaties die vereisen dat u een complexe dosisberekening maakt,
bijvoorbeeld, als de dosis wordt geschreven als mg\kg\hr OF als een medicijn
wordt gegeven aan de patiënt via een PCA-pomp, continu met bolussen .
In deze gevallen kunt u kiezen voor:
• Het registreren van de naam van het medicijn & route van toediening,
maar NIET de dosis.
• Het registreren van de totale dosis enkel als u zeker weet dat de
berekening correct is.
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2.32 Perioperatieve medicijnen: pre-medicatie

Dit zijn medicijnen gegeven aan de patiënt op de avond, nacht, ochtend
en/of middag van chirurgie, tot de inductie van de anesthesie.
62

2.33 P1 Chirurgische procedure code & P2 Duur van de operatie
Voordat u verdergaat met het volgende gedeelte van de 'intraoperatieve' medicatie, wordt u gevraagd het volgende te behandelen:
• P1 chirurgische ingreep
• P2 Duur van de operatie: dag & tijd van het begin & einde van de
operatie.
– Verwar dit niet met het begin en einde van de anesthesie.
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2.34 P1 Chirurgische procedure: hoe te coderen
Chirurgische ingrepen zijn ingedeeld aan de hand van een verscheidenheid
van systemen.
PAIN OUT gebruikt voor uniformiteit het ICD-9 codeersysteem.
• Als ICD-9 codes worden gebruikt in uw ziekenhuis-> gebruik dan deze
codes.
• Als een andere code wordt gebruikt-> converteer naar ICD-9.
• Als de procedure wordt beschreven met behulp van tekst-> gebruik dan
deze informatie om te zoeken naar de ICD9 code.
Websites voor het vinden van ICD9 codes:
http://icd9.chrisendres.com/ ;let er op dat u zoekt naar ‘procedures’
https://www.findacode.com/icd-9/icd-9-cm-diagnosis-codes.html ,

let er op dat u vols 1-3 selecteert en dat u zoekt naar ICD9 codes (niet ICD10)
64

Bij de registratie van ICD9 codes – kan elk cijfer het type van de procedure
veranderen welke wordt geregistreerd!
Een ICD9 code van een patiënt werd geschreven in het PAIN OUT
invulformulier '81'.
81 is één procedure en 81.0 is een andere.

Voor een andere patiënt – was het geschreven als "84".
84 of 84.0?
84.0 is een amputatie van de bovenste extremiteit
84 zijn andere procedures aan skeletspiergewrichtsysteem
Als een patiënt 2 of meer procedure-codes heeft - >
moet de code van de chirurgische procedure in beginsel de eerste code zijn.

65

2.35 Perioperatieve medicijnen: Intra-operatief
Dit onderdeel richt zich op 5 onderdelen:
• M4 Algemene anesthesie
• M5 Regionale anesthesie
• M6 non-opioïden
• M7 wondinfiltratie
• M8 Opioïden en lokale anesthesie
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2.36 Perioperatieve medicijnen: Intra-operatieve, anesthesie
Als algemene anesthesie werd
gebruikt, Markeer dan Ja in M4 en
selecteer de methode, respiratoir
en/of intraveneus.
Als regionale anesthesie werd
gebruikt, Markeer dan Ja in M5 en
vermeld de aanpak die gebruikt
werd.
Als de patiënt een combinatie van
algemene en regionale anesthesie
ontvangen heeft - > markeer dan
JA in zowel M4 en M5.

Vermeld de medicatie(s) gebruikt voor RA
in M8
Vergeet dit niet
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2.37 Perioperatieve medicijnen: Intra-operatieve, non-opioïden
M6 als de patiënt non-opioïden, heeft ontvangen selecteert u "JA".
Selecteer vervolgens de naam en de route van toediening
Noteer de dosis, indien bekend.
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2.38 Perioperatieve medicijnen: Intra-operatieve, wondinfiltratie

M7 Wondinfiltratie
Als de chirurgische wond was geïnfiltreerd,
• ofwel door de chirurg (= single shot)
• en/of door een verblijfskatheter
• en/of door een andere methode selecteer "JA".
Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
Registreer niet het soort medicatie dat gebruikt werd.
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2.39 Perioperatieve medicijnen: Intra-operatieve, opioïden & lokale anesthetica
M8 Opioïden en lokale anesthetica en clonidine
Als de patiënt een van de medicijnen in de lijst ontvangen heeft, selecteert u
"JA". Kies dan de juiste medicatie en de route van toediening.
• Registreer de dosis voor opioïden indien mogelijk.
• Voor lokale anesthetica is de dosis niet nodig.
• Voor medicijnen gegeven door een regionale anesthetische techniek,
noteer de de methode in M5 (regionale anesthesie).
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2.40 Perioperatieve medicijnen: Verkoeverkamer, M9-M11

Verkoeverkamermedicatie heeft betrekking op 3
items:
• M9 Non-opioïden
• M10 Regionale anesthesie
• M11 opioïden en lokale anesthetica en clonidine
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2.41 perioperatieve medicijnen: Verkoeverkamer, M9-M10
M9 als de patiënt nonopioïden, heeft
ontvangen in de
verkoeverkamer
selecteert u "JA".
Markeer vervolgens de
naam, de route & de
dosis.

M10 als de patiënt regionale
anesthesie heeft ontvangen in
de verkoeverkamer, selecteer
"JA". Noteer de aanpak. Denk
eraan om informatie toe te
voegen over de medicatie in
M11 en indien PCA werd
gebruikt
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2.42 Perioperatieve medicijnen: Verkoeverkamer, M11
M11 opioïden en anesthetica en clonidine
Als de patiënt één of meer van deze medicijnen heeft ontvangen, selecteer dan
"JA". Selecteer vervolgens de naam van de medicatie en de route.
Registreer de dosis voor opioïden indien mogelijk. Indien de berekening ingewikkeld is –
neem deze informatie dan niet op.
Voor lokale anesthetica-> noteer de dosis niet.
Naloxone staat onderaan vermeld: noteer dit enkel als de patiënt naloxone ontving voor
behandeling van een respiratoire depressie.
Als patient gecontroleerde analgesia (PCA) werd gebruikt: Noteer
dit dan in het daarvoor bestemde vak alsook de route die wordt
gebruikt, bijvoorbeeld IV of regionale analgesie.

73

2.43 Perioperatieve medicijnen: Verkoeverkamer, RA & PCA
Hoe epidurale fentanyl te noteren die toegediend werd met PCA
in de verkoeverkamer?

EN
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2.44 Perioperatieve medicijnen: Afdeling
Afdelingsmedicatie omvat 4 items:
• M12 Non-opioïden
• M13 Regionale anesthesie
• M14 opioïden en lokale anesthetica
• M15 meting van pijn

Volg dezelfde
beginselen als in de
Verkoeverkamer
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2.45 Perioperatieve medicijnen: Afdeling, pijnmeting
• M15 Pijnmeting
Vraag de hoofdverpleegkundige of er een afdelingsrichtlijn/protocol of een
standaardhulpmiddel bestaat voor pijnmeting.
Als de pijn ten minste eenmaal geregistreerd werd sinds de patiënt terug op de
afdeling was na de operatie, moet dit vermeld worden op de patiëntgrafiek EN indien
de beoordeling werd uitgevoerd met behulp van een standaardhulpmiddel, selecteer
"JA".
Indien evaluaties niet werden uitgevoerd zoals hierboven beschreven, selecteer
"NEE".
Als er geen formulier bestaat voor beoordeling van pijn in het medisch dossier
selecteer dan "NIET MOGELIJK OM DE INFORMATIE TE VERKRIJGEN".
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2.46 vraag 1
Thuis neemt Jacob 7,5 mg Midazolam p.o. 's nachts voor
ernstige slaapproblemen.
De anesthesist schreef 2 mg Lorazepam p.o. voor als
nachtmedicatie voor de operatie.

Antwoord nr. 3 klopt.

Wat zou u in registreren in M1 sedativa (pre-medicatie)
opnemen?
1. Midazolam 7,5 mg p.o. en Lorazepam 2 mg p.o.
2. Midazolam 7,5 mg p.o.
3. Lorazepam 2 mg p.o.
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2.47 Vraag 2

Welk type van anesthesie kan u opnemen in M4 en / of M5?
1. Algemene anesthesie in M4
2. Regionale anesthesie in M5
3. Algemene en regionale anesthesie in M4 en M5 en de
type(s) medicijnen toegediend in M8.
–

Zie volgende slide.
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optie nummer 3 klopt.

Jacob onderging een knieoperatie. Hij kreeg een kalmerend en
pijnstillend middel als pre-medicatie. Hij werd doormiddel van
een larynxmasker geventileerd. Bovendien werd er een
femorale katheter geplaatst voor zenuwblokkade voor het
toedienen van de lokale anesthetica.

Vraag 2, vervolg

X
X
X
X

X

X
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2.48 Vraag 3

Rachel onderging een dikke darm operatie. Ze had een epidurale katheter met
lokale anesthesie en fentanyl. Op de afdeling ontving ze een PCA met continue
toediening en bolussen gedurende de eerste postoperatieve dag.
A. Hoe zou u dit registreren op de afdeling?

Zie volgende slide.
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2.48 Vraag 3 (vervolg)

Optie nummer 4 is de juiste;
Verzamel geen dosis voor
anesthesie;
Het kan ingewikkeld zijn om de
dosis te berekenen voor de
continue infusie en bolussen –
het wordt aangeraden deze niet
op te nemen.

B. Welke dosis zou u registreren voor de PCA?
1. Enkel de dosis gegeven als bolus
2. Enkel de continu gegeven dosis
3. Gecombineerde doseringen gegeven als bolus en continu
4. Dosis is niet nodig
ANTWOORD OP DE VORIGE
SLIDE

X

X

En
selecteer
ook
'epidurale
' in M13
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2.49

83

2.50 hoe informatie te verstrekken en het
verkrijgen van toestemming? [i]
Verstrekken van informatie In alle landen zullen de ethische commissie [(EG),
of de Institutionele Beoordelingsraad (IRB)] van elk ziekenhuis vereisen dat u
de patiënt informatie geeft over de aard van het onderzoek.
De informatie kan worden gegeven in schriftelijke vorm of mondeling wanneer
de onderzoeker de patiënt benadert of deze rekruteert.
Verkrijgen van toestemming In sommige landen is het genoeg dat patiënten
mondelinge toestemming geven voor hun deelname, dit heet "instemming"
(= akkoord gaan).
In sommige landen vereist de EG dat de patiënt toestemming geeft in
schriftelijke vorm. In dit geval moet u de patiënt een toestemmingsformulier
geven; vraag de patiënt om het formulier te lezen en het te ondertekenen.

Beide factoren, dat wil zeggen hoe patiënten te informeren en hoe
toestemming te ontvangen, worden bepaald door de lokale ethische
commissie in elk ziekenhuis.
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2.50 Verkrijgen van geïnformeerde toestemming
(vervolg)
In de volgende slide beschrijven we de indeling van een brief
die u voor patiënten in uw site kunt gebruiken. Sommige
ethische commissies vergen echter dat medewerkers een brief
opstellen en gebruiken op basis van specificaties gegeven door
de lokale ethische commissie.
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2.51 Een voorbeeld van een Patiëntinformering & Toestemmingsbrief

De brief
behandelt:
[1]Type en doel
van het
onderzoek
[2] Deelname is
vrijwillig
[3] Anonimiteit
blijft bewaard
[4] Dezelfde
kwaliteit van
behandelingen
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2.52 [1] Type en doel(en) van het onderzoek
TYPE De data verzameld in PAIN OUT valt onder de
categorie van 'Verbetering van de Kwaliteit' of 'noninterventionele' of 'observationele', 'beschrijvende'
studies of 'onderzoeken'.
DOEL(EN) Hoofddoel: De informatie zal worden
gebruikt om de pijnbehandeling op deze afdeling te
verbeteren.
De bevindingen kunnen ook worden gebruikt om de
behandeling van patiënten te verbeteren welke een
soortgelijke procedure in andere ziekenhuizen
ondergaan.

87

2.53 [2] Deelname is vrijwillig
Patiënten kunnen worden gerekruteerd mits zij
dit vrijwillig, uit eigen vrije wil doen.
Zowel familieleden, vrienden of een
personeelslid mogen geen patiënt dwingen of
chanteren tot deelname.
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2.54 [3] Anonimiteit blijft bewaard
Patiënten dienen te worden verzekerd dat hun antwoorden anoniem worden
behandeld. Dit betekent dat zodra de gegevens voor elke patiënt is ingevoerd zijn in
de webgebaseerde database, het moeilijk zal zijn antwoorden terug te voeren naar
hem / haar.
Hoe? PAIN OUT registreert geen elektronische patiënt-identificators: naam, volledige
datum van geboorte of ziekenhuis identificatienummer.
Patiënten kunnen zich zorgen maken dat de artsen of verpleegkundigen die voor hen
zorgen op de hoogte worden gesteld van de verstrekte antwoorden. Dit is vooral
relevant als een patiënt kritisch of ontevreden is over zijn / haar behandeling.
Verzeker patiënten dat: (1) u geen deel uitmaakt van het team dat hem / haar
behandelt (als dit het geval is) en dat (2) medewerkers alleen samengevatte gegevens
ontvangen; geen bevindingen over individuele patiënten.
De code die is gebruikt voor het vergelijken van de Resultatenvragenlijst van een
individuele patiënt met de Proces-vragenlijst van die patiënt is een interne
ziekenhuiscode, deze code wordt niet in de database ingevoerd.
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2.55 [4] Dezelfde kwaliteit van behandeling
Verzeker patiënten dat de kwaliteit van de
behandeling die zij ontvangen op geen enkele
zal beïnvloed worden als ze kiezen niet deel te
nemen aan het onderzoek.
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2.56 Het rekruteren van patiënten
Benader patiënten met behulp van een gestandaardiseerde procedure.
Hier is een samenvatting van de stappen die u moet uitvoeren.
STAP 1 introduceer uzelf en PAIN OUT.
STAP2 Vraag naar toestemming.
STAP 3 Als toestemming is gegeven, geef dan de Resultatenvragenlijst.
STAP 4 Patiënt vult de vragenlijst in / Verlaat de kamer.
STAP 5 Keer terug voor het verzamelen van de Resultatenvragenlijst.
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2.57 STAP 1 introduceer uzelf en PAIN OUT.

'Hallo, Mr./Mevr. X, mijn naam is Y. Ik ben van de
K-afdeling. We voeren een onderzoek uit om te
beoordelen hoe patiënten zich voelen na een
operatie. Het is ons doel is om de
pijnbehandeling na de operatie te verbeteren. "
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2.58 STAP 2 Vragen naar toestemming

Wil u
deelnemen aan
ons onderzoek?

Na het informeren van de patiënt over het
onderzoek, vraag naar toestemming.
Aangezien dit een observationele studie, is
accepteren vele sites mondelinge toestemming = de
patiënt stemt in met de deelname. Sommige
ethische commissies vereisen echter dat patiënten
een schriftelijke toestemming ondertekenen.

Bekijk de clip via:
https://www.YouTube.com/watch?v=Y1wKxibHOn8
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2.59 STAP 2 Wanneer een patiënt niet instemt
Geen probleem,
het onderzoek is
vrijwillig.
Ik wil niet
deelnemen.

Als een patiënt niet
geïnteresseerd is in deelname
mag u geen druk uitoefenen
op hem/haar om dat toch te
doen.
Ook mogen personeelsleden,
familie of vrienden dit niet
doen.
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2.60 STAP 2 Wanneer een patiënt geen toestemming kan geven
Er zijn verschillende redenen waarom patiënten geen
toestemming geven. Zie de vermelde redenen in S3 van de
Proces-vragenlijst.

Als een patiënt niet is
gerekruteerd – vergeet dan
niet om de reden(en)
hiervoor te registreren EN
om deze informatie in het
webgebaseerde
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invulformulier in te voeren.

2.61 STAP 2 Vragen naar toestemming: Controleer zelf
Onderzoeker : 'Zou u bereid zijn om deel te nemen aan een
onderzoek over hoe patiënten zich voelen na een operatie?'

nummer 1 is het juiste antwoord

Patiënt: ʹIk vul niet graag vragenlijsten in. Laat me met rust
alsjeblieft.'
Hoe moet u antwoorden?
1. ʹGeen probleem. Het onderzoek is vrijwillig.ʹ
2. ʹIk zou het erg waarderen als u uw beslissing opnieuw zou
will overwegen. Het duurt slechts enkele minuten en zal
heel waarschijnlijk toekomstige patiënten helpen.ʹ
3. ʹOK. Ik zal later terugkomen, misschien denkt u er dan
anders over.'
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2.62 STAP 3 Als toestemming is gegeven, verstrek de
Resultatenvragenlijst
Ik kom
terug over
20 minuten

Dit is de
vragenlijst

Geef de
Resultatenvragenlijst.
Vraag de patiënt om deze in
te vullen.

Vertel de patiënt dat u hen de
Resultatenvragenlijst zal laten invullen.
Geef een geschatte tijd voor het ophalen
van de lijst.
Kom terug dezelfde dag!
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2.63 STAP 4 Invullen van de vragenlijst
D7 Taal van de Resultatenvragenlijst
Patiënten moeten voor zover mogelijk de resultatenvragenlijst ontvangen in hun
moedertaal.
Dit maakt het makkelijker voor hen om de vragen te begrijpen en betrouwbare antwoorden te
geven.
Voor patiënten die wonen in een land waar hun eigen taal niet gesproken wordt moet, u achterhalen
welke taal ze verkiezen voor de vragenlijst. Zelfs als een patiënt al jaren in een "nieuw" land woont en
vloeiend de taal spreekt verkiest hij / zij nog steeds waarschijnlijk liever te lezen in zijn / haar eigen
taal, met name in tijden van stress, bijvoorbeeld na een operatie.
Zie clip: https://www.youtube.com/watch?v=XBKol0adsW4
Download vragenlijsten in meerdere talen op de PAIN OUT-website.
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2.64 STAP 4 Maar de patiënt heeft bezoekers
De Resultatenvragenlijst beoogt te
achterhalen hoe patiënten hun pijn
na de operatie waarnemen. We
streven ernaar dat patiënten de
vragenlijst zelf te laten invullen,
zonder hulp van de onderzoeker,
familielid OF vriend. Onder deze
omstandigheden zijn de
antwoorden van de patiënten
gebaseerd zijn op hun eigen
oordeel en zal er een minimale
beïnvloeding bestaan door de
noodzaak om anderen te behagen,
ze kunnen bijvoorbeeld dat ze, door
te hoge pijnscores te rapporteren,
kritisch zijn ten aanzien van hun
zorgverstrekkers.
Er zijn uitzonderingen hierop – deze
worden beschreven in de volgende
slides.

Kan u de kamer verlaten aub.
zodat Mevr. M de vragenlijst
zelf kan invullen. Ik zal haar
helpen indien nodig.

Bekijk de clip via:
https://www.youtube.com/watch?v=uCHgdRVIysk
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2.65 STAP 4 Heeft de patiënt hulp nodig?
Evalueer de behoefte voor hulp van de patiënt bij het
uitdelen van de vragenlijst.
Sommigen hebben:
1. GEEN hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst;
Anderen hebben:
2. hulp nodig met een paar vragen;
3. hulp nodig met alle vragen (= interview).
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2.66 STAP 4 Geen hulp nodig
Situatie 1: Heeft geen hulp nodig bij het invullen van de vragenlijst;
De meeste patiënten zullen in staat zijn om de vragen zelfstandig te lezen en
de antwoorden zelf te noteren.
Waarom streven we ernaar dat ze dat doen?
PAIN OUT probeert te achterhalen hoe patiënten pijn, neveneffecten ervaren
en de invloed die dit heeft op hun humeur, onder andere.
Deze evaluaties zijn gemakkelijk te beïnvloeden door anderen.
De wens om een familielid of personeelslid te behagen kan de evaluatie van
een patiënt wijzigen over hoe ze zich voelen.
Daarom moet de Resultatenvragenlijst dus door de patiënt zelf worden
ingevuld zonder hulp van anderen.
Zodra u de vragenlijst aan de patiënt heeft verstrekt moet u de kamer
verlaten.
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2.67 STAP 4 Hulp nodig met een enkele vragen
Situatie 2: Heeft hulp nodig met een paar vragen;
Als een patiënt een vraag niet begrijpt
lees deze vraag een keer hardop met behulp van dezelfde tekst zoals in de
vraag.
Als hij / zij nog steeds de vraag niet begrijpt nadat u dit hebt gedaan,
markeer deze dan als niet-beantwoord.
Dit geldt voor alle vragen in de Resultatenvragenlijst.
U kan deze situatie tegenkomen zodra de patiënt door de vragenlijst is
gegaan en u teruggekomen bent om de lijst op te halen.
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2.68 STAP 4 Wanneer is het een interview?
Situatie 3: Patiënt heeft hulp nodig met alle vragen
Als een patiënt vraagt dat u hem/ haar zou helpen met de hele vragenlijst,
kunt u een interview afnemen.
Wanneer is het een interview?
Het is een interview wanneer u de Resultatenvragenlijst zelf behoudt,
u alle vragen leest voor de patiënt en zijn / haar antwoorden noteert voor
hen.
Een patiënt helpen met 1-3 vragen komt niet in aanmerking als een
interview.
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2.69 STAP 4 Situaties waarin een patiënt hulp
nodig heeft
Er zijn medische en technische redenen waarom een patiënt wellicht hulp nodig heeft bij
het invullen van de Resultatenvragenlijst. Bijvoorbeeld:
Medisch
• is te zwak,
• heeft teveel pijn,
• arm zit in het gips
Technisch
• verstaat de schalen voor het evalueren van de antwoorden niet.
• bril is niet beschikbaar.
Help patiënten die om hulp vragen-> deze uitsluiten kan de bevindingen beïnvloeden.
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2.70 [i] STAP 4 Richtsnoeren voor het afnemen van
een interview
Als een patient niet kan lezen
•

Lees dan elke vraag hardop voor zoals die echt is

Verander de tekst niet

•

Laat de patient antwoorden. Noteer zijn / haar antwoord

Als een patient niet kan schrijven
• Laat de patiënt dan de vragen zelf lezen
• Noteer haar / zijn antwoord

Kijk, ik kan
niet
schrijven.

Geef geen commentaar
Wees niet veroordelend over
de antwoorden van de
patiënt.

Geen probleem,
ik zal de vragen
voorlezen.
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2.70 [ii] STAP 4 Richtsnoeren voor het afnemen van een interview

Indien u een interview heeft uitgevoerd,
markeer dit dan op de achterkant van
de Resultatenvragenlijst.
Selecteer "JA" en markeer de passende
reden.
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2.71 Stel uzelf vragen

Hoe moet u antwoorden?
1. 'U kunt deelnemen. We zullen uw dochter naar hulp vragen, ze kan
de vragen hardop voor u lezen.ʹ
2. ʹU kunt deelnemen, ik zal de vragen voor u hardop voorlezen. Bent u
akkoord?ʹ
3. ʹDat klopt, sorry. In dat geval kunt u niet deelnemen.ʹ
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Optie nummer 2 klopt.

De patiënt kan zijn bril niet vinden.
Hij zegt: ʹSorry. Ik kan niet deelnemen. Ik ben te
bijziend voor het lezen van de tekst.ʹ

2.72 STAP 5 Ophalen van Resultatenvragenlijst
Ga door de Resultatenvragenlijst en controleer of alle vragen
ingevuld zijn.
Bedank de patiënt als de Resultatenvragenlijst voltooid is en
verlaat de kamer.
Ik bekijk de
vragenlijst
even.

Bedankt voor uw
deelname, ik wens u
het best toe
Geen ontbrekende
antwoorden
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2.73 [i] STAP 5 Het controleren van de vragenlijst
Als na het nakijken van de vragenlijst heeft vastgesteld dat deze
onvolledig is , vraag dan de patiënt:
1. of hij / zij de antwoorden per ongeluk heeft weggelaten of
2. indien men deze vraag(en) NIET wilt beantwoorden OF
3. Men hulp nodig heeft.
Als de patiënt niet wil beantwoorden en geen hulp nodig hebt,
laat de vraag onbeantwoord.
Als de patiënt om hulp vraagt met een paar vragen (bvb. tot 3-4):
1. Lees de vraag een keer voor.
2. Wijzig de tekst niet.
3. Biedt geen uitleg.
4. Laat de patiënt antwoorden en noteer zijn / haar antwoord.
Dit is geen interview.
Als de patiënt de vraag(en) niet begrijpt nadat u dit hebt gedaan,
markeert u dit als onbeantwoord.

Later, wanneer
u de data
invoert
in het
webinvulformuli
er, markeer deze
vraag(en) als
'Niet
beantwoord'.
Zie volgende
slide.
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2.73 [ii] STAP 5 Controle van de vragenlijst

X
X

Wanneer u data
invoert
in het
webinvulformulier
markeer dan
vragen
die de patiënt
'onbeantwoord'
heeft gelaten.
Bekijk de vorige
slide
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2.74 Achtergrond, structuur & items in de patiënt
gerapporteerde resultatenvragenlijst
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2.75 Resultaten voor patiënten voor het
beoordelen van de pijnbeleving na de operatie
In de internationale vragenlijst rond Pijnresultaten gebruiken patiënten de volgende
resultaten voor het beoordelen van de pijnbehandeling na de operatie:
• Intensiteit of de ernst van de pijn,
• Beïnvloeding van pijn tijdens activiteiten in en uit bed en met emoties,
• Bijwerkingen die verband houden met anesthesie en opioïden,
• Perceptie van de zorg, in verband met pijn, verstrekt door de zorgverstrekkers.
• Chronische pijn voor de operatie: het bestaan ervan, de intensiteit en de locatie.
– Chronische pijn kan een effect hebben op de pijn ervaren na de operatie.
De American Pain Society publiceerde haar eerste versie van een vragenlijst waarin
patiënten worden gevraagd om pijngerelateerde resultaten te beoordelen in 1995. De
vragenlijst is al een aantal keren, herzien sindsdien. De vragenlijst gebruikt in PAIN OUT
is aangepast en gebaseerd op de 2010 visie . Het is ook gebaseerd op ervaringen uit het
Duitse Register van Acute Pijn, QUIPS.
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2.76 Validatie van de vragenlijst
De International Pain Outcomes vragenlijst werd gevalideerd in 8 talen.
Het proces van validatie omvat het volgende:
Vertalingen uit de originele Engelse versie werden uitgevoerd na een gestandaardiseerde
procedure, van vertalingen- en terugvertalingen door een clinicus en professionele vertaler.
De twee versies worden vervolgens vergeleken en geconsolideerd. Dit werd gevolgd door
het beoordelen van de validiteit en de betrouwbaarheid van de vertaalde versies.
Validiteit
Validiteit verwijst naar de mate waarin de test echt meet wat er beweert wordt. De
Resultatenvragenlijst bezit een goede validiteit.
Betrouwbaarheid
Betrouwbaarheid verwijst naar de herhaalbaarheid of de samenhang van de test. De
Resultatenvragenlijst heeft een hoge interne consistentie
Het werk wordt beschreven in:
Rothaug et al. Perceptie van patiënten perceptie over postoperatieve pijnbehandeling:
validation van de International Pain Outcomes (IPO) vragenlijst. J Pain. 2013
Nov;14(11):1361-70

Latere extra vertalingen worden uitgevoerd met behulp van dezelfde procedure, maar
zonder het beoordelen van de validiteit en betrouwbaarheid van de nieuwe vertaling.
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2.77 De vragenlijst bestaat uit 3 pagina's

en 13 vragen, met als behandeling:
P1 - P3 Pijnintensiteit
P4 - P5 Pijninterferentie met lichamelijke activiteit en invloed
P6 - Bijwerkingen
P7 - P11 Percepties van zorg
P12 - Non-farmacologische behandeling van pijn
P13 - Aanhoudende pijn
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2.78 Schalen gebruikt voor beoordeling
[1] patiënten beoordelen voor het merendeel de items met behulp
van een Numerieke Beoordelingsschaal
niets van de gevraagde gewaarwordingen
bijvoorbeeld:
geen pijn
of geen beïnvloed

ergste van de gevraagde gewaarwordingen
bijvoorbeeld:
ergste mogelijke pijn
of helemaal beïnvloed

[2] Twee vragen worden beoordeeld aan de hand van een
percentageschaal

[3] Een aantal items worden beoordeeld met behulp
van JA / NEE
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2.79 Pijn sinds uw operatie...
Merk op dat bij alle vragen, met uitzondering
van de laatstgenoemde, P13, patiënten
gevraagd worden na te denken over hoe ze zich
sinds hun operatie hebben gevoeld.
De volgende vragen gaan over pijn die u ervaren heeft sinds uw operatie

Dit is om patiënten eraan te herinneren dat elke
vraag betrekking heeft op de pijn of gevoel dat
gekoppeld is aan de operatie die ondergaan is.
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2.80 P1 – P2 Pijnintensiteit

Vragen P1 en P2 vragen patiënten de intensiteit te beoordelen van de
ergste en minst ergste pijn die zij sinds de operatie ervaren hebben.
Het meten van de ergste en minst ergste pijn helpt bij het evalueren van
het volledige pijnscala ervaren tijdens rust (wanneer mensen meestal het
minst pijn ervaren) en bij het uitvoeren van activiteiten die doorgaans
ernstige pijn veroorzaken.
Soms verwarren patiënten 'slechtste' versus 'minste' pijn en vul bij hun beoordeling
voor minste in het slechtste geval en vice versa.
Als dit gebeurt, wijs er de patiënt dan op en vraag hen om dit te corrigeren.
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2.81 P3 Pijnintensiteit

In P3 wordt patiënten gevraagd om te beoordelen hoeveel van de tijd, sinds operatie, zij in
ernstige pijn hebben doorgebracht. Zij beoordelen dit als een percentage.
In P1 wordt patiënten gevraagd om te beoordelen wat de intensiteit van hun ergste pijn was - dit
zou kortstondige pijn zijn , bv. tijdens het bewegen of bij het diep inademen.
In P3 wordt patiënten gevraagd om te beoordelen hoeveel ernstige pijn ze na verloop van tijd
ervaren hebben.
Patiënten zouden voor zichzelf moeten bepalen wat zij beschouwen als hun 'ergste' pijn
en wat is 'ernstige' pijn.
Patiënten hebben vaak moeilijkheden met het gebruik van de percentage schaal. U kunt er op
wijzen op dat ze een schatting moeten maken - dit is niet bedoeld als een precieze berekening.
Markeer "NietAls een patiënt moeilijkheden ervaart:
beantwoorde
1.Kunt de vraag eenmaal hardop voorlezen.
vraag" wanneer u
2. Indien dit niet volstaat als verduidelijking, laat de vraag dan onbeantwoord

de data later
invoert in118
het
webinvulformulier.

2.82 P4 Beïnvloeding van de activiteiten door pijn
P4 a, b
behandelt
activiteiten in
bed die
doorgaans
hogere niveaus
van pijn
veroorzaken en
dus wellicht
moeilijk uit te
voeren zijn.
P 4 d is alleen
relevant voor
deze patiënten
die al uit bed zijn
tegen de tijd dat
ze de
antwoorden van
de vragenlijst
beantwoorden.
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2.83 P5 Effect van pijn op de betrokkene
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2.84 P6 Bijwerkingen

P6 a-d vraag naar bijwerkingen die kenmerkend zijn voor de anesthesie en behandeling
met opioïden.
Constipatie is een algemeen negatief effect van opioïden. Het is niet opgenomen hier
aangezien het onwaarschijnlijk is dat het zal ontwikkelen tijdens de eerste dag postoperatie.
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2.85 Percepties van zorg
P7-P11 behandelt 'perceptie van zorg', dat wil
zeggen vraag aan patiënten om te beoordelen
hoe zij de pijnbehandeling geboden door de
zorgverstrekkers beschouwen.
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2.86 P7 Mate van de ontvangen pijnverlichting

Patiënten wordt gevraagd de mate van verlichting te beoordelen die ze ontvangen
door alle pijngerelateerde behandelingen.
Patiënten worden gevraagd deze evaluatie uit te voeren met behulp van een
percentage schaal.
0% geeft een verlichting aan - 100% geeft een volledige verlichting aan.
Patiënten hebben vaak moeilijkheden met het gebruik van de percentage schaal.
Als een patiënt moeilijkheden ervaart:
1.Kunt de vraag eenmaal hardop voorlezen. U kunt proberen te verduidelijken door
te zeggen ' Denk terug aan alle behandelingen die u voor pijn ontvangen heeft.
Kunt u inschatten hoeveel verlichting u ontvangen heeft?'
2. Indien dit niet volstaat als verduidelijking, laat de vraag dan onbeantwoord

Markeer
"Nietbeantwoord
e vraag"
wanneer u
de data later
invoert in
het
webinvulfor
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mulier.

% schaal – het is de moeite waard
aandacht eraan te besteden

In P3, bij de beoordeling van % tijd in ernstige pijn – geeft 100% de meeste pijn;
In P7, bij de beoordeling van pijnverlichting - geeft 100% de meeste
pijnverlichting aan;
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2.87 P8 & P9 Meer behandeling & voorlichting
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2.88 P10 & P11 Toegestane deelname & tevredenheid

Sommige patiënten vinden vraag P10 moeilijk te
beantwoorden.
Verstrek geen uitleg, laat niet-beantwoord.
Merk op dat In P11 'Tevredenheid' betrekking heeft op
pijnbehandeling en NIET op andere kenmerken van het
verblijf van de patiënt in het ziekenhuis.

Markeer "Nietbeantwoorde
vraag" wanneer u
de data later
invoert in het
webinvulformulier.
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2.89 P12 non-farmacologische pijnbehandeling

P12 vraag patiënten de types van non-farmacologische strategieën te
noteren die men had kunnen gebruiken als pijnbehandeling / of die zij
misschien van hun zorgverstrekkers hebben ontvangen.
Het verstrekken van non-farmacologische behandelingsstrategieën aan
patiënten is aanbevolen door enkele klinische behandelingsrichtlijnen
voor bepaalde omstandigheden bijvoorbeeld een cold pack wordt
geaccepteerd voor verschillende orthopedische procedures als een
standaard van zorg in sommige landen en ziekenhuizen.
Deze
behandelingen zijn vaak niet gedocumenteerd in het medisch dossier,
dat is waarom patiënten gevraagd worden om deze te noteren.

Als een patiënt
een interventie
noteert in
ANDERE die
wordt
weergegeven in
de lijst,
selecteert u dat
wanneer u data
invoert in het
invulformulier.
Informatie in
andere is zelden
gebruikt of
beoordeeld.
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2.90 P13 Aanhoudende Pijn

P13 vraagt patiënten of ze aanhoudende pijn hadden gedurende 3 maanden of langer voor
de operatie. "Pijn langer dan drie maanden of langer" is een definitie voor chronische pijn.
Indien "JA" wordt de patiënt gevraagd om de pijn te omschrijven met betrekking tot
(1) intensiteit; (2) regio op het lichaam.
Pijn voor chirurgie kan gevolgen hebben voor de ernst van pijn in de vroege postoperatieve
periode. Dit kan ook één van de vele factoren zijn die invloed hebben op de ontwikkeling
van chronische pijn na de operatie.
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2.91 Structurele Vragenlijst
Wordt bijgewerkt
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Deel 3: Invoeren van data in het webgebaseerde
invulformulier
Nu dat u de Resultaten en
de Proces-vragenlijsten
hebt verzameld van een
aantal patiënten, kunt u
de bevindingen in het
webgebaseerde
invulformulier invoeren.
De bevindingen zullen
vervolgens beschikbaar
worden voor
webgebaseerde feedback
en offline analyse.
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3.1 Toegang tot het datainvoerinvulformulier [i]

1.Surf naar de website PAIN OUT via
http://pain-out.med.uni-jena.de/
2.Zoek naar 'Data entry' en log in.

Data entry (Data-invoer)
Data entry
(Data-invoer)
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3.1 Toegang tot het data-invoerinvulformulier [ii]
U kan de wachtwoorden voor de website van PAIN OUT en de datainvoer verkrijgen bij Claudia.
U kunt het wachtwoord dat u ontvangt wijzigen naar een
wachtwoord dat handig voor u is.
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3.1 Toegang tot het data-invoerinvulformulier [iii]

Base Module
(Basismodul
e)

Selecteer "basismodule" voor invoer, bewerking of het
bewaren van de data.
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3.2 Toegang tot het invulformulier voor
invoering van data
Timespan
(Tijdsduur)

Code
Deelnemer

(1) Tijdsduur = data tijdens welke gegevens voor uw site
worden weergegeven. De standaardwaarde is 3
maanden; Breid zo nodig uit.
(2) Code = verwijst naar de patiëntcode. Automatisch
toegewezen door het programma voor elke nieuwe
toegevoegde patiënt.
(3) Deelnemer = naam van deelnemende afdeling.

(Toevoegen)

(Verwijderen)

Om een bestand te
verwijderen

Toevoegen van een nieuw
databestand
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3.3 De creatie van een nieuwe dataset [i]
Om een nieuw databestand aan te maken klikt u op de knop 'Add' (Voeg toe) (rechtsonder
in het scherm; zie vorige slide). U krijgt toegang tot het scherm hieronder. De informatie
komt overeen met die verkregen door de Proces-vragenlijst. Zodat DATA-COLLECTIE
overeenkomt met de Administratieve informatie in de Proces-vragenlijst ; inclusie met
inclusie, enz.

Geef datum en
tijdstip van
dataverzameling in

Velden rood
omrand zijn
verplicht.

Voer uw
onderzoekerscode
in

Voer de
projectfase in

Gebruik een
uniform
formaat voor
het invoeren
van de data,
dat wil zeggen
'01' of '1'.

1 of 2
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3.3 Creëren van een nieuwe dataset [ii]

Als de patiënt opgenomen is (dat wil zeggen, u hebt "JA" ingevoerd voor S1 &
S2 & S3), gaat u vervolgens door elk van de tabbladen en voert u alle data
relevante items in voor deze patiënt die u in de Proces- en
Resultatenvragenlijsten hebt verzameld.
Als de patiënt werd uitgesloten in een van de Screening - Inclusie-criteria
stappen, slaat u de informatie op en gaat u verder met de volgende patiënt.
TABBLADEN
Demo Inf / Med History / Pre medication / Surgical procedures / Intra-op treat / Recovery Room / Ward / Outcome

Opslaan
Vergeet niet om op te slaan terwijl u werkt!
Het systeem slaat de gegevens niet automatisch op - u moet dit doen!
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3.4. "Niet-beantwoord"
Als een patiënt geen antwoord gaf op een bepaalde vraag –
markeer dit dan als 'niet-beantwoord' bij het invoeren van de
data in het invulformulier.
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3.5. 3.5 Is minste pijn > maximale pijn?
Soms lezen patiënten 'ergste' en 'minste' pijn fout en registreren de
maximale score als 'minst' en het minste in 'ergste'.
De beste manier om deze fout aan te pakken is het controleren van
de vragenlijst tijdens afhaling bij de patiënt en vraag hem / haar of
dit opzettelijk is -zo ja, verander dan niet; Zo niet vraag hen naar
correctie.
Als u dit niet bemerkte – registreer dan als 'niet-beantwoord'.
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3.6 Datasets zijn geopend gedurende 8 weken
Datasets worden automatisch gesloten acht weken nadat ze zijn
aangemaakt.
Nadat ze gesloten kan u ze niet langer bewerken (*).
-> Zorg ervoor dat u alle data binnen deze termijn van 8 weken
invoert.
(*) In het geval dat het is nodig om toegang te hebben tot een bestand
om correcties aan te brengen-> contacteer dan het PAIN OUT-kantoor
en we zullen het bestand weer toegankelijk maken voor bewerking.
Dit is een tijdrovende procedure – daarom, willen we graag correcties
aanbrengen binnen de eerste 8 weken na het aanmaken van een
patiëntendossier.
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3.7 Zoeken naar eerder ingevoerde datasets
Wijzig de datum hier

TIMESPAN
(TIJDSDUUR
Deelnemer
)

Afdelingsnaa
m

Soms hebben mensen moeite met het vinden van vragenlijsten die ze al
hebben ingevoerd.
In het 'scherm, met de vragenlijsten, breid u de filter uit die verband houd
met de TIJDSDUUR". De standaard tijdsspanne is drie maanden; data die
zijn ingevoerd vóór deze datum worden niet weergegeven.
Zodra u de TIJDSDUUR heeft uitgebreid moet u de data zien.
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3.8 Opdoen van ervaring met data-invoer
Bij het begin met het leren van het gebruik van het
webgebaseerde invulformulier slaat u enkele
datasets op en opent u die weer opnieuw.
Controleer of de datasets correct werden
opgeslagen. Als u bemerkt dat ze defect zijn, kunt u
de datasets verwijderen.
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3.9 Let op - voer data in de juiste benchmarkgroep in [i]
Bij het invoeren van de data moet u opletten dat u deze
ingeeft in de juiste benchmarkgroep.
De namen van de afdelingen die u van Claudia krijgt zullen
gerelateerd zijn aan het specialisme (= benchmarkgroep) die u
zal verzamelen. bijvoorbeeld orthopedie of gynaecologie of
algemene chirurgie of urologie.
Voor een patiënt die een orthopedische procedure ondergaat
geeft u ENKEL zijn / haar data in de relevante benchmarkgroep
in, dat wil zeggen de orthopedische groep.
Invoeren van deze data in de gynaecologische
benchmarkgroep zal resulteren in besmetting van die groep
met irrelevante gegevens; u en uw collega's zullen geen
betrouwbare gegevens hebben voor uw eigen feedback en
vergelijkend onderzoek.
Zie volgende slide.
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3.9 Let op - voer data in de juiste
benchmarkgroep in [i]

Orthopedie
Gynaecologie
Urologie

Data verzameld van een
patiënt die een
orthopedische procedure
onderging moet worden
opgenomen in de
benchmarkgroep
'orthopedie' .
Hetzelfde geldt voor
gynaecologische procedures
en andere heelkundige
specialiteiten.

Zie vorige slide
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3.7 Let op - Bekijk alle tabbladen [ii]
Zodra u klaar bent met het invoeren van data
voor één patiënt – Bekijk alle tabbladen om na
te gaan dat alle data-elementen werden
ingevoerd.
Ontbrekende data – d.w.z. de cellen die blanco
gelaten werden, verminderen de kwaliteit van
de data in het archief.
-> Zie volgende slide
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Ontbrekende data

3.7 Let op controleer vermeldingen in
alle tabbladen zodra u klaar bent met
het invoeren van data voor één
patiënt en voordat u naar de volgende
gaat.
[ii]

Ontbrekende data
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Deel 4.
• Zodra u deze slides hebt bekeken vult u de quiz in.
• Hierna krijgt u toegang tot de PAIN OUT-TOOLS (vragenlijsten en
wachtwoord)
• Verzamel gegevens van ongeveer 10 patiënten en voer de data in het
webgebaseerde invulformulier in.
• Laat het ons weten als u klaar bent met het invoeren van de data.
• Zodra de bestanden gecontroleerd en becommentarieerd zijn kunt u data
verzamelen op een routinebasis.
Contacteer ons als u vragen heeft over wat dan ook met betrekking tot de
quiz of het project.

Anonymized
patient codes:
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Accessing the QUIZ

1. Go to the PAIN OUT home page: www.pain-out.eu
2. Scroll to the bottom of the page, select ‘E-learning’

3. Select ‘quiz
module’
4. Your answers will be sent to the PAIN OUT team - we will
contact you once we review your answers.
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We would appreciate if you could let us know if you come across problems
with the translation and / or understanding the text in this document.
The SOPs were translated for the purpose of the EFIC PAIN OUT project to
facilitate the process of learning about the project’s methodology and so
mistakes may have occurred, inadvertently.

Bedankt voor uw aandacht.
We hopen dat u de deelname aan het EFIC - PAIN OUT
project nuttig zult vinden voor u en uw patiënten.
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