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U moet geopereerd worden.. 





Loco-regionaal vs Algeheel 



Perceptie patiënten 
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37% 

Meeluisteren 

Meekijken 

53% 
Meeluisteren 

55% 
Meekijken 

38% 
Prikken  

24% 
Prikken 

1 Dove, P et al., Patient Perceptions of Regional Anesthesia Influence of Gender, Recent  
Anesthesia Experience, and Perioperative Concerns Regional Anesthesia and Pain Medicine, 2011 



Introductie 

 

 
 Angst/spanning peri operatief is sterk gecorreleerd 

met de pijnperceptie2 

 Kan leiden tot ↑ postoperatieve pijnmedicatie3 

 

 Luisteren naar muziek bewezen effectief 

 Aanwijzingen voor audiovisuele afleiding 

 

 
2 Chan, Y.M., et al., The use of music to reduce anxiety for patients undergoing colposcopy: a  

randomized trial. Gynecol Oncol, 2003 
3 Komurcu, E., et al., The effect of intraoperative sounds of saw and hammer on psychological condition 

 in patients with total knee arthroplasty: prospective randomized study. ScientificWorldJournal, 2015 

 



Richtlijn postoperatieve pijn 



HappyMed 





Hypothese 

De verwachting is dat HappyMed een gunstig 
effect zal hebben op: 

 

 Angst 

 Pijn 

 Bloeddruk en pols 

 Noodzaak tot geven pijnmedicatie 



Uitkomstmaten 

VAS score 



RCT 

 HappyMed vs Audio 

 25 patiënten per groep 

 Dagopname AMC 

 



Inclusie 

 ≥ 18 jaar 

 Orthopedische ingrepen > 30 minuten 

 Regionale anesthesie 



Exclusie 

 Stress stoornissen 

 Hypo- of hypertensie + medicatie 

 Visus- en of gehoorproblemen 

 Bewezen verslavingsproblematiek 

 Geen informed consent 

 



Studie design 



Media 





Inclusie 

43 

66% (29) 

01-08-2016 t/m 01-11-2016 

27% (12) 

7% (3) 



Inclusie (2) 

2 5 5 



Ervaring patiënten 

"Ik vond het echt een verrijking, het voelde als 
een luxe, terwijl iedereen aan het werk was 

keek ik naar een film" 



Toekomst 

 HappyMed op de uitslaapkamer? 

 Algeheel, regionaal, regionaal + HappyMed? 

 Andere disciplines? 



HappyMed ‘n chill 
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