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Achtergrond

In de literatuur is nog weinig bekend over de relatie pijn en temperatuur.

Wel worden pijn- en temperatuursensaties beide door Ad- en C vezels van

het zenuwstelsel overgebracht¹. Onbedoelde peroperatieve hypothermie

laat de incidentie van postoperatieve complicaties stijgen². Pijn is een

postoperatieve complicatie en daarnaast lijkt het zo te zijn dat ernstige

postoperatieve pijn in relatie staat tot het ontwikkelen van chronische pijn

na een operatie³. Het opwarmen van de patiënt vooraf aan de operatie

(prewarming) kan een kwaliteitsverbetering van de pijnbestrijding realiseren

in relatie tot het ervaren comfort.

Hypothese
‘een operatiepatiënt die normotherm is en zich (thermisch) comfortabel

voelt heeft minder kans op postoperatieve pijn’.

Patiëntwarming
Prewarming als comfort verhogende en pijn verminderende interventie bij operatiepatiënten

Resultaten

 Relatie prewarming en perioperatieve lichaamstemperatuur (figuur 1)

Voor beide vormen van prewarming werd aan het eind van de preoperatieve periode (M5) gemiddeld

een lichaamstemperatuur gemeten van minimaal 36,6°C. Actief verwarmde patiënten hadden, ten opzichte

van passief verwarmde patiënten, een significant hogere lichaamstemperatuur aan het einde van de

preoperatieve periode (M5) tot en met de eerste postoperatieve periode (M17) op de verpleegafdeling

(gemeten middels een onafhankelijke t-toets).

Figuur 1, gemiddelde lichaamstemperatuur op perioperatieve meetmomenten in relatie tot interventie prewarming

 Relatie thermisch comfort en lichaamstemperatuur (figuur 2)

Bij opname van de patiënt op de verpleegafdeling (M1) werd er geen significant verschil waargenomen in de

mediane lichaamstemperatuur tussen patiënten die hun thermisch comfort beoordeelden als ‘koud’, ‘normaal’

en ‘warm’ (gemeten middels One-Way-ANOVA).

Figuur 2, gemeten lichaamstemperatuur vergeleken met het aangegeven thermisch comfort op M1

 Relatie thermisch comfort en pijn (figuur 3)

Bij postoperatieve aankomst van de patiënt op de recovery (M13) gaven patiënten die het thermisch

‘te warm’ hadden, een hogere pijnscore aan dan patiënten uit de overige thermisch comfort groepen.

De verschillen tussen de thermische comfort groepen bleken echter niet statistisch significant

(gemeten middels de Kruskal-Wallis test).

Figuur 3, de relatie thermisch comfort en pijn op M13 voor de gehele groep prewarming patiënten

 Relatie prewarming, lichaamstemperatuur en pijn (figuur 4)

Bij postoperatieve aankomst van de patiënt op de recovery (M13) werd er een matige, maar significante

positieve correlatie aangetoond tussen prewarming en de pijnscore: als de temperatuur toenam, nam

ook de pijnscore toe. Deze correlatie bleek sterker voor de actieve prewarming, dan voor de

passieve prewarming.

Figuur 4, relatie pijn en lichaamstemperatuur op M13 in relatie tot interventie prewarming

k

Paulien Peeters-Poels, pijnconsulent VieCuri; dr. Loes Janssen, wetenschapsbureau VieCuri

Vraagstelling

 Heeft prewarming (actief of passief) een gunstig effect op

peroperatieve normothermie?

 Is er een relatie tussen temperatuur, (thermisch) comfort en pijn?

Methode

Bij 187 willekeurige patiënten is, op 4 chirurgische afdelingen in

november/december 2013, verdeeld over een actieve en passieve groep

een pilot prewarming uitgevoerd. Vooraf heeft een verdeling plaats

gevonden op specialisme en op operatieduur, en deze variabelen

verschillen niet significant tussen de actieve en de passieve

patiëntengroep (Chikwadraattoets). Op 20 meetmomenten, vanaf opname

op de verpleegafdeling tot en met de ochtend na de operatie, heeft

registratie plaats gevonden van lichaamstemperatuur (auriculair),

thermisch comfort (4 waarden) en pijnscore (NRS). Het algemeen comfort

van de patiënt is gevraagd middels een patiëntenenquête.

¹ Groen, Stolker, Drukker, de Lange en Weber, Basale mechanismen van pijn, 2000

² Kurz, Thermal care in the perioperative period, 2008

³ Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, Richtlijn Postoperatieve pijn, 2007

Conclusie

 Prewarming heeft een gunstig effect op peroperatieve normothermie

 Het door de patiënt aangegeven thermisch comfort is geen betrouwbare parameter voor het 

inschatten van de lichaamstemperatuur bij deze patiënt

 Direct postoperatief is een normotherme lichaamstemperatuur en een comfortabel thermisch comfort 

van belang voor een vermindering van de pijnscore

 Zowel actieve als passieve vormen van prewarming kunnen bij operatiepatiënten van toegevoegde

waarde zijn door het positieve temperatuureffect en het verminderen van discomfort en pijn 
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A-delta vezel: snelle pijn en koude

C-vezel: langzame pijn en warmte



37°C



Fernandez, L. et al, 2012: Comparison of peri-operative core temperature
in obese and non-obese patiënts.
Obese vrouwelijke patiënten hebben een hogere peri-operatieve
kerntemperatuur en een lagere incidentie van hypothermie in vergelijking 
met niet-obese vrouwelijke patiënten tijdens abdominale chirurgie met 
actieve luchtverarming.

Mason, D. et al, 1998: Influence of a forces air warming system on 
morbidly obese patiënt undergoing Roux/y gastric bypass. 
Actieve luchtverwarming is veilig en kosteneffectief in  het minimaliseren 
van de ongewenste gevolgen van onderkoeling in morbide obese patiënten 
die een Roux en y (maagbypass) hebben ondergaan.

Vaughan, M., 1982: Nursing care for the severe obese patiënt.
Nieuwe informatie over onderkoeling en rillen onderstreept 
nauwkeurige temperatuurmeting op de verkoever.
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< 36,0°C







Onderzoek van Wagner, Byrne, & Kolcaba, 2006

BMI PIJN  ?      



BMI =
𝐿𝐼𝐶𝐻𝐴𝐴𝑀𝑆𝐺𝐸𝑊𝐼𝐶𝐻𝑇 (𝑘𝑔)

𝐿𝐼𝐶𝐻𝐴𝐴𝑀𝑆𝐿𝐸𝑁𝐺𝑇𝐸 (𝑚)²

BMI < 18,5 = ondergewicht, cachectisch

BMI 18,5 – 25,0 = een gezond gewicht

BMI 25,1 – 30,0 = overgewicht

BMI > 30,0 = obesitas

BMI 18,5 – 30,0

BMI > 30,0



‘thermisch comfortabel’ 
én 36,6°C ≤ T ≤ 37,5°C

Bij opname verpleegafd.

52%

Preoperatieve periode

62%

Postoperatieve periode

62%

36,6°C ≤ T ≤ 37,5°C én 
‘thermisch comfortabel’

Bij opname verpleegafd.

88%

Preoperatieve periode

92%

Postoperatieve periode

90%



Gemeten lichaamstemperatuur vergeleken met het aangegeven thermisch comfort op T1.
T1 = opname op verpleegafdeling.
Gemeten middels One-Way-ANOVA.



P-waarde = 0,053 bij opname op verpleegafdeling



Relatie prewarming, lichaamstemperatuur en pijnscore.
Postoperatieve aankomst van de patiënt op de recovery (meetmoment 13).
Matige, maar significante positieve correlatie tussen prewarming en pijnscore.



Relatie pijn en thermisch comfort op T13 voor de gehele groep prewarming patiënten.
Gemeten middels de Kruskal-Wallis test.



Gemiddelde lichaamstemperatuur op meetmomenten in relatie tot interventie prewarming.
Gemeten middels een onafhankelijke t-toets. 
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De verdeling per operatiegroep verschilt niet significant voor de groepen ‘actief’ en ‘passief’.
Gemeten middels de Chikwadraattoets.



Effect van actieve en passieve prewarming op thermisch comfort.



Ervaren algemeen comfort van patiënten die hebben deelgenomen aan de enquête prewarming.
Redenen algemeen comfort bij patiënten die hebben deelgenomen aan de enquête prewarming.



Actieve Prewarming

 ↑ lichaamstemperatuur
 sterkere beleving ↓ pijn
 ‘te warm’ ↑ pijn
 post ok ↓ comfortabel
 bevordert peroperatieve 

normothermie

Maar bovenal………
 dek patiënt toe 
 aandacht  ↑ algemeen comfort

Passieve Prewarming

 ↑ comfortabel gevoel

 ‘comfortabel warm’ ↓ pijn

 praktisch en vaak toereikend

Maar bovenal………
 dek patiënt toe 
 aandacht ↑ algemeen comfort
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