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1 Algemene gegevens 

 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 

Lichaamsregio 

 

Algemeen, overig, ongespecificeerd 

Aandoening 

(ICD) 

 

Overig, ongespecificeerd 

Domein 

‘Menselijk 

functioneren’ 

(ICF) 

Sensorische functies en pijn 

 

 Korte beschrijving  De “Neonatal Infant Pain Scale” is een meetinstrument om pijn 

bij te vroeg geboren en op tijd geboren neonaten te meten. Het instrument bevat 6 

gedragsparameters: gezichtsuitdrukking, huilen, ademhaling, armbeweging, 

beenbeweging, alertheid. Een score tussen 5 en 7 betekent hevige pijn, een score van 

3-5 staat voor matige pijn en een score van 0-2 betekent dat er geen of weinig pijn 

aanwezig is.
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 Doelgroep  meten van acute pijn bij neonaten 

 

 Auteur: 

 Oorspronkelijke versie  J. Lawrence (1993) 

 

2 Doel van het meetinstrument 

 

 Evaluatief / effectiviteit 

 Inventarisatie 

 

 

 

 

 

 



3 Soort / vorm van het meetinstrument      

 

 Observatielijst 

 Opbouw  totaal 6 items
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 Invulinstructie  observatielijst in te vullen door (para)medici   

 Meetniveau  per item wordt op een 2-punt schaal gescoord (0,1); meetniveau ordinaal 

                          het item huilen bevat 3 scoremogelijkheden (0,1,2); meetniveau ordinaal 

  Meetniveau  totaalscore: 0-7; meetniveau ordinaal
3
  

 

4 Verkrijgbaarheid        

 

 Opvraagbaar bij www.anes.ucla.edu/pdf/assessment_tool-nips.pdf  of 

                                 www.cebp.nl/vault_public/filesystem/?ID=1426  

 Geschatte kosten  gratis te downloaden  

 Copyright  nee 

 

5 Methodologische kwaliteit      

 

 Interne consistentie 

 Gehele lijst: 

Cronbach‟s α: n=38, populatie 27 vroeggeborenen, 11op tijd geborenen (20 

mannelijk, 18 vrouwelijk) 

- vóór de prik: 0,95
1
 

- gedurende de prik: 0,87
1
 

- na de prik: 0,88
1                                  

 

 Reproduceerbaarheid 

 

 Betrouwbaarheid (reliability) 

 Gehele lijst: 

R(Pearson), inter: n=38, populatie 27 vroeggeborenen, 11 op tijd geborenen (20 

mannelijk, 18 vrouwelijk): 0.92-0.97 (p<0.05)
1
 

 

 Validiteit 

 

 Content validity  De 6 gedragsparameters van de NIPS zijn overgenomen van  

                                 de “Childrens Hospital of Eastern Ontario Pain Scale”  

                                 (CHEOPS). De onderdelen van deze schaal zijn door 43  

                                 ervaren verpleegkundigen als pijnindicatoren benoemd.
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 Criterion validity  In de artikelen GJJW Bours et al.
4
, PJ Mathew et al.

5
, E Ista 

                                   et al.
6
 wordt erop gewezen dat op het gebied van pijnmeting  

                                   bij neonaten geen gouden standaard bestaat. 

 

 Construct validity 

 Gehele lijst: 

Correlatie met „Visual Analoque Scale‟ (VAS):  

R(Pearson), n=38, populatie 27 vroeggeborenen, 11 op tijd geborenen (20 

mannelijk, 18 vrouwelijk): 0.53-0.84
1  

 

 

 

http://www.anes.ucla.edu/pdf/assessment_tool-nips.pdf
http://www.cebp.nl/vault_public/filesystem/?ID=1426


 

Correlatie met „Pain Assessment in Neonates‟ (PAIN):  

R (Pearson), n=38, populatie 27 vroeggeborenen, 11 op tijd geborenen (20 

mannelijk, 18 vrouwelijk): 0.93 (p<0.01)
7
 

 

 Gehele lijst: 

Significanter verschil tussen scores van pijnlijke en niet pijnlijke situatie, n=196 

neonaten, populatie neonaten van een neonatal intensive care unit en een step 

down unit: t-test -6.85, p<0.001
7
 

(extreme groepen validiteit) 

    

 Responsiviteit / longitudinale validiteit  geen gegevens bekend 

 

6 Hanteerbaarheid / feasibility 

             

 Taal  Engels 

 Benodigdheden  invulformulier 

 Randvoorwaarden  persoon moet vertrouwd zijn met het onderwerp neonatologie 

                                    en pijnmeting 

 Benodigde tijd  ongeveer 3 minuten 

 Gebruikershandleiding  nee            

 

7          Normgegevens 

 

8 Overige gegevens 

 

De NIPS is ontwikkeld op basis van de CHEOPS. De CHEOPS meet pijn bij kinderen 

van 1-7 jaar.
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