Beroepsorganisatie voor
verpleegkundigen

Toegewezen functieclassificatie voor verpleegkundig consulenten pijn
De werkgroep pijnverpleegkundigen NVKVV heeft via haar leden vernomen dat er een grote
verdeeldheid bestaat in toewijzing van functieclassificatie van verpleegkundigen werkzaam
in een multidisciplinair algologisch team (MAT). Echter op basis van de functies vermeld in
KB63quater en volgens de functieprofielen van de algologische verpleegkundigen, kunnen
we besluiten dat er een grote overeenkomst is met de omschrijving van een
referentieverpleegkundige omschreven in categorie 16 (code van de IFIC functie: 6161):
Activiteiten


Activiteit: begeleiden van medewerkers van diverse eenheden
o

het sensibiliseren van alle zorgverstrekkers aangaande de noodzaak van een
correcte pijnbehandeling (KB 63 quater)

o

het verlenen van steun aan de zorgteams in het kader van de identificatie en de
behandeling van pijn (KB 63 quater)

o

Het opleiden van verpleegkundigen in het (h)erkennen van pijn en het te volgen
beleid.

Opleiding

bestaat

hierbij

uit

educatie

rond

verschillende

pijnmeetinstrumenten, voor handen zijnde protocols, procedures, richtlijnen,…
verpleegkundige aandachtspunten mbt het behandelen van pijn en het evalueren
van die behandeling.
o

Instaan voor vorming van referentieverpleegkundigen pijn ziekenhuisbreed.

o

Via verbeterprojecten verpleegkundigen opleiden om het aangepaste beleid toe te
passen.

o


Adviesverlenen bij opgenomen patiënten met complexe pijnproblematiek.

Activiteit: optimaliseren van de zorgverlening binnen het vakdomein
o

het coördineren van de pijnbehandeling in de ziekenhuisstructuur (KB63 quater)

o

het identificeren van de behoeften inzake opleiding van het personeel van de
verschillende zorgteams en het organiseren van de opleiding van het zorgpersoneel
inzake de beoordeling en de behandeling van pijn (KB 63 quater)

o

het faciliteren van de implementatie van guidelines voor de behandeling van
chronische pijn in de zorgeenheden (KB 63 quater)
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o

het organiseren van de deelname van het ziekenhuis aan het netwerk met de
externe zorgverstrekkers en met de andere ziekenhuizen (KB63 quater)

o

het verzekeren van de zorgcontinuïteit door op te treden als schakel met een
multidisciplinair centrum voor de behandeling van chronische pijn en met de
behandelende arts en de andere actoren uit de thuiszorg of in een zorgstructuur
(KB63 quater)

o

Het delen van kennis binnen het ziekenhuis, opgedaan via relevante symposia,
congressen en opleidingen

o

Via regionale en Vlaamse netwerken meewerken aan de organisatie van symposia,
congressen en opleidingen zoals ‘de dag van de algologische functie ‘ en ‘de week
van de verpleegkunde’.

o

participeren binnen klinische studies relevant voor het vakdomein pijn.

o

Opvolgen van de toepassing van het pijnbeleid binnen de instelling. Indien uit
gegevensverzameling blijkt dat een aanpassing van beleid noodzakelijk is voor een
verhoging van kwaliteit van zorgverlening worden verbeterprojecten opgezet.
Daarbij wordt van de consulent verwacht dat evidence based advies wordt
geformuleerd naar de betreffende staf en op directieniveau wordt besproken.

o

pijn is een een bio-psychosociaal probleem. Dit brengt met zich mee dat een
multidisciplinaire samenwerking met onder andere pijnpsychologen, artsen,
kinesitherapeuten, medewerkers van sociale dienst, enz. noodzakelijk is.



o

Gegevensregistratie en verwerken tot jaarrapport

o

Studenten begeleiden in eindwerkopdachten binnen eigen expertise gebied.

Begeleiden, informeren en vormen van de patiënten/bewoners met een specifiek ziektebeeld
o

het deelnemen aan de educatie van de chronische pijnpatiënten, in samenwerking
met de zorgteams (KB 63 quater)

o

Patiënten educatie is essentieel bij de behandeling van pijn en ter preventie van
chronificatie van acute pijn. Gezien pijn een bio-psychosociaal gegeven is wordt ook
de context van de patiënt mee betrokken en geëduceerd.

o

Het bespreken van behandelingsmogelijkheden met de patiënt.

o

Door een doorgedreven educatie en begeleiding van patiënten zien we een
optimalisatie van therapie. Een patiënt die goed geïnformeerd wordt en waar een
vertrouwensrelatie mee wordt opgebouwd acht zichzelf beter in staat om op een
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autonome manier met de pijn om te gaan. Therapietrouw wordt hierdoor
ondersteund.
Criteria


Kennis en kunde
o

De verpleegkundig consulent is verantwoordelijk voor doorgeven van kennis mbt het
vakdomein pijn. Specifieke kennis wordt opgebouwd door het volgen van
opleidingen, congressen, symposia,…



Communicatie
o

De verpleegkundig consulent is verantwoordelijk voor coaching van collega’s en
begeleiden van patiënten en familie.

o

De verpleegkundig consulent werkt multidisciplinair samen met verschillende
zorgactoren.

o

Voor een optimalisatie van het pijnbeleid is het noodzakelijk dat de verpleegkundig
consulent zowel intern als extern deelneemt aan multidisciplinaire werkgroepen.

o

Transmurale samenwerking is noodzakelijk om continuïteit van zorg en een optimale
kwaliteit te kunnen verzekeren doorheen het volledige zorgproces.



Probleemoplossing
o

De verpleegkundig consulent werkt mee aan kwaliteitsverbetering door middel van
evidence based verbeterprojecten.

o

Door het opvolgen van de toepassing van het ziekenhuisbreed pijnbeleid worden
verbeterpunten gesignaleerd.



Verantwoordelijkheid
o

De verpleegkundig consulent pijn begeleid het personeel van de afdeling om een
optimale zorgverlening te verzekeren. Dit kan door middel van opleiding,
educatiemateriaal, bedsite teaching, e-learning,…
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