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Pijnbehandeling tijdens de bevalling 

Doel:  

Op eenduidige wijze informeren van de zwangere over vormen van pijnstilling, counseling over de 

voor/nadelen en bijwerkingen. Maar ook op eenduidige wijze uitvoeren van de procedure van de 

gekozen vorm van pijnstilling en kunnen oplossen van eventuele complicaties.  
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1. Achtergrond: 

Er zijn verschillende vormen van pijnstilling mogelijk tijdens de bevalling. Binnen het Albert Schweitzer 

ziekenhuis wordt de mogelijkheid van epidurale analgesie en remifentanil aangeboden. 

De toediening van pethidine heeft niet de voorkeur en wordt alleen als rescue medicatie toegepast of 

als er een contra-indicatie is voor EDA en remifentanil niet mogelijk is. 

Remifentanil vs epidurale analgesie richtlijn NVA 2019 p49-53 

- Epiduraal gouden standaard; gemiddeld betere pijnbestrijding gedurende gehele baringstraject, 
(en postpartum) 

- Patiënttevredenheid is hoger bij epiduraal tov remifentanil 
- Geen verschil kans op sectio/kunstverlossing bij epiduraal vs. remifentanil 
- Hoger risico op desaturatie bij remifentanil tov epiduraal 
- Minder temperatuurverhoging bij remifentanil tov epiduraal 
- Jeuk, misselijkheid, hypotensie, APGAR en navelstreng pH niet evident verschillend 
- Bij remifentanil: SOP kwaliteits-/veiligheidseisen, geschoold personeel en intensieve monitoring; 

aanbeveling voor update SOP 
- Remifentanil lijkt een goed alternatief in specifieke situaties,(bijvoorbeeld in geval van een 

falende epiduraal of onmogelijkheid tot het prikken van een epiduraal (medisch of logistiek) 
Remifentanil lijkt een goed alternatief voor zwangeren die naar verwachting slechts een korte 
periode van pijnstilling nodig hebben. Hierbij kan gedacht worden aan multiparae met al verder 
gevorderde ontsluiting.  

 

Pethidine vs remifentanil richtlijn NVA 2019 p52-56 

- Klinisch relevante grotere mate van patiënttevredenheid bij remifentanil 
- Klinisch relevante lagere cross-over naar andere vorm van pijnstilling bij remifentanil 
- Kleinere kans op vaginale kunstverlossing bij remifentanil tov pethidine, kans op sectio 

onduidelijk 
- Remifentanil meer desaturatie t.o.v. pethidine, verschil in ademhalingsuppressie onduidelijk 
- Geen evidente verschillen tussen remifentanil en pethidine t.o.v. misselijkheid, braken jeuk, 

APGAR, CTG afwijkingen, navelstreng pH, NICU opnamen 
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EDA DURANTE PARTU 

2.1 Doel 
Het op eenduidige wijze uitvoering geven aan de behandeling en verpleging van een barende vrouw 
met epidurale anesthesie op de verloskamers. 
 
2.2 Toepassing 
De verloskamers van het Albert Schweitzer ziekenhuis. De epidurale oplossing wordt via een P.C.E.A. 
pomp toegediend. 
 
2.3 Achtergrond  
Een epiduraal katheter wordt ingebracht in de epidurale ruimte. Omdat de katheter in de epidurale 
ruimte ligt is er in principe geen contact met liquor. 
De katheter wordt in zittende of in liggende positie geplaatst. Het inbrengen van de epiduraal katheter 
wordt meestal als niet pijnlijk ervaren. Soms kan men een schokje in de rug of in de benen voelen als 
de katheter wordt ingebracht. 
Na het inspuiten van het lokaal anestheticum kan het gevoel in de benen minder worden en kan de 
zwangere minder goed voelen of zij moet plassen. Dit is de reden waarom er een urinekatheter wordt 
ingebracht. 
Het inbrengen van de epidurale anesthesie gebeurt altijd onder continue CTG-bewaking. 
Na het inspuiten van het lokaal anestheticum kan de bloeddruk dalen, dit ontstaat met name door 
vaatverwijding. Voor plaatsen van de epiduraal wordt pre-load toegediend. De patiënte dient, vanwege 
het risico op bloeddrukdaling, na het inbrengen van de epiduraal nog minimaal 20 minuten 
bewaakt te worden op de holding. Bij een bloeddrukdaling is in eerste instantie vochttoediening en 
CTG bewaking de eerste aangewezen stap. In tweede instantie kan medicamenteuze behandeling 
plaatsvinden.  
 
2.4 Bevoegdheden 
De verzorging, toedienen van medicatie en verwijderen van een epiduraal katheter is een 
voorbehouden handeling in het kader van de wet BIG. 
 

Epidurale anesthesie durante partu  
(P.C.E.A.) 

1 2 3 4 5 

Indicatiestelling  X    

Aanmelding anesthesie  X    

Infuus inbrengen op afdeling voor preload  X X X  

Dosering syntocinon aanpassen  X  X  

Aansluiten CTG tijdens inbrengen epiduraal  X  X  

Controle CTG tijdens inbrengen epiduraal  X  X  

Inbrengen epiduraal katheter X     

Inspuiten medicatie oplaaddosis X     

Instellen/ wijzigen programma P.C.E.A. pomp X  X   

Eerste aansluiting P.C.E.A. pomp X  X   

Toedienen volgende medicatie per P.C.E.A X  X X  

Toedienen bolus P.C.E.A. pomp X    X 

Voorschrijven medicatie in HIX X     

Invullen controle lijst X X X X  

Aanspreekpunt bij vragen en problemen omtrent de epiduraal X     

Nazorg handeling    X  

 
Verklaring bevoegdhedenmatrix: 
1 = anesthesioloog 
2 = arts-assistent/ gynaecoloog/ Klinisch verloskundige 
3 = gemandateerde verpleegkundige (= vpk. Anesthesie of verkoeverkamer) 
4 = O&G-verpleegkundige 
5 = Patiënt 
 
2.5 Werkwijze 
 
2.5.1 Indicatie 
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 Wens tot pijnbestrijding van de barende 

 Wens/advies tot pijnbestrijding ten gevolge van uitputting, angst of spanning 

 Wens/advies tot pijnbestrijding ten gevolge van niet vorderende ontsluiting 

 Wens tot verlagen risico op uitputting en stress, onder meer bij patiënten met onderliggend lijden, 
waaronder diabetes  

 Obstetrische voorgeschiedenis 

 Anticiperen op eventueel te verwachten complicaties (zoals adipositas of bij een 
meerlingzwangerschap). 

 
2.5.2 Wijze van aanvragen EDA. 

 Patiënte wordt door de arts assistent / klinisch verloskundige / gynaecoloog gecounseld voor EDA 
m.b.v. informatiekaart; 

 Er wordt zo nodig toestemming gevraagd voor aanvraag EDA aan dienstdoende gynaecoloog;  

 Aanvraag voor EDA wordt gedaan in PDMS-CTG; 

 Telefonisch wordt de EDA aangevraagd bij de anesthesioloog.  
 

Aanvraag EDA bij anestesioloog: (CONCEPT; standaardtekst hix te maken) 

Hierbij wordt ten minste benoemd:  
Naam, geboortedatum 
Graviditeit 
Relevante VG, allergieën, medicatiegebruik 
BMI 
Op indicatie stollingsstatus (trombo) 
Vordering baring (hoeveelheid ontsluiting en tijdstip van beoordeling, evt aangevuld met 
baringsbeloop tot aanvraag) 

 
 
2.5.3 Contra-indicaties 
Absolute contra-indicaties: 

 Bloedstollingstoornissen 

 Infecties 
Relatieve contra-indicaties: 

 Neurologische aandoeningen (in overleg met behandelaar en anesthesioloog) 

 Afwijkingen of eerdere operaties aan de wervelkolom; (iom anesthesioloog) 
 
2.5.4 Voorbereiding 

 
De arts/klinisch verloskundige: 

 Counselt de patiënt over de voor en nadelen van de EDA; 

 Bespreekt informed consent en legt deze vast in HIX 

 Doet de EDA aanvraag in HIX; 

 Neemt contact op met de d.d. anesthesioloog; 
 

Patiënten voor epiduraal bij verlos in de dienst tussen 06.15 en 8.00 uur 

Indien een epiduraal bij verlos door de gynaecoloog wordt aangemeld in de dienst op werkdagen 
tussen 6.15 en 8.00 uur ’s ochtends wordt de volgende werkwijze gevolgd: 
- Om 7 uur moet de holding leeg zijn.  
- -De laatste epiduraal moet aangemeld worden voor 6.15 uur.  
- -Tussen 6.15 en 8 uur geen epiduraal aanmelden. 
-  -Epiduralen die om 8 uur aangemeld worden zsm geprikt. In de praktijk is dit vaak rond 8.30 

uur ivm de opstart vd ok’s, nadat de patiënt is aangemeld op de holding door de 
anesthesioloog. 

- Het is niet wenselijk om de patiënt voor 8.30 uur op de holding te laten komen, want er zijn 
dan niet voldoende bedplaatsen en er is ook niet voldoende personeel aanwezig om dit op 
te vangen. 

P.S. De dienstdoende anesthesioloog die de nacht daarvoor heeft gedaan NIET bellen of wakker 
maken t.b.v. overdracht : m.u.v. bijzondere situaties is er geen overdracht. 

 

Patiënten voor epiduraal bij verlos op werkdagen 
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Patiënten voor epiduraal bij verlos aanmelden via de anesthesioloog op de holding. 

 
De verpleegkundige: 

 Brengt infuus in voor pre-load. z.s.m. 500 tot 1000 ml Nacl 0.9% in laten lopen. Infuus als 
verrichting registreren in HIX. 

 Ondersteunt de partner; 

 Brengt patiënte naar de holding en sluit het  CTG bewakingssysteem aan. Het CTG kan nu door 
de arts/klinisch verloskundige en de verantwoordelijke verpleegkundige van de verloskamers 
continu bewaakt worden. 

 Let wel: Is centrale bewaking via HIX niet mogelijk, dan moet een gediplomeerd O&G 
verpleegkundige voor bewaking van het CTG op de holding blijven. 

 
Toedieningswijze Epiduraal anesthesie voor de verloskamers dmv Micrel Rythmic 
Pompen 
 

P.C.E.A. pomp (is pomp met geel voorkantje): 

- Continu zij-infuus: 2 L Nacl 0.9 per 24 uur 
- Toediening per pomp: 100 ml Bupivacaine HCL 1mg/ml (0,1%) + Sufentanil (0,5 mcg/ml) 

(als citraat) 
- Patient krijgt automatisch 5 ml a 30 min. (dus 10 ml p/uur) Bij pijn kan de patiënt zichzelf een 

bolus van 5 ml toedienen door een druk op de knop. Daarna volgt een lockout periode ten 
minste 15minuten. (indien patiente blijft drukken wordt er geen extra medicatie toegediend 
voor ten minste 15minuten (Deze handeling is later wel terug te vinden in het programma van 
de pomp). 

- Lockout periode: minimaal 15 min 
- Bij aanhoudende pijn  zal overlegd moeten worden met de d.d. anesthesioloog. 
- De anesthesioloog stelt het programma van de P.C.E.A.-pomp in. Hij/zij is ook de enige die 

het ingestelde programma kan en mag wijzigen (of een gemandateerde vpk van de holding) 
- De eerste aansluiting wordt gedaan door de anesthesioloog of een gemandateerde 

verpleegkundige. 
- Metingen invullen à 1 uur, alle wijzigingen worden in HIX ingevoerd.  
- Let daarbij vooral op het bewustzijn van de patient, het gevoel en functie in de benen en de 

insteekopening, urineproductie (verblijfskatheter), temperatuur, RR en pols. 
 
PCEA Epiduraal verlos concentratie Bupivacaine 1 mg/ml (0,1%) in mengsel met sufentanil 0,5 
mcg/ml continu 0; Bolus 5 ml; Lock out 15 min; Max geen; PIB (automatische bolus) 5 ml 30 min. 
Dit wordt voorgeschreven door de Anesthesioloog.  
 

 
Verkorte gebruikshandleiding Micrel Rythmic pompen: 
0011: Code voor het vervangen van het infuuszakje/reservoir 
- 0001: Code om de uitgezette pomp terug op te starten bij dezelfde patiënt. 
- Bij een einde infusiealarm zal de pomp in een stopstand staan. 
- Bij eerdere vervanging van de infuuszak zet je de pomp in stopstand (2x stop indrukken) 
- Verwisselen infuuszak: in het scherm staat het opschrift ”programma”, wanneer je deze knop 
- indrukt kun je de code 0011 invoeren. 
- Pomp vraagt om doelvolume van het zakje in te geven. Het volume moet overeenkomen met wat 
- in het nieuwe infuuszakje zit (50 ml voor PCA of 100 ml voor PCEA) 
- Waarden ingeven en bevestigen met enter. (Niet vergeten de pomp op slot te doen) 
- In het scherm verschijnt nu het overzicht van de PCA-gegevens van de vorige zak. 
- Deze schermen doorlopen door op enter te drukken. 
- Start infusie: 2x start intoetsen, de pomp geeft dan een melding “voorvullen infusie”. 
- Indien purgeren of ontluchten niet nodig is, kun je de infusie starten (bij PCEA) 
- Indien purgeren wel moet: houdt de bolus/purgeknop in gedrukt tot het purgeren start (bij PCA). Dan kan de knop 

losgelaten worden. Het purgeren stopt automatisch als de lijn gevuld is. (=3 ml). Wanneer het eerder gestopt kan worden 
druk dan nogmaals op de bolus/purge knop 

- Start dan de infusie. 
- Als de pomp volledig is uitgezet kun je de infusie weer hervatten met de actuele instellingen van 

de patient 
- Pomp aan zetten met aan/uit toets, na de zelftest verschijnt code 0000 verander deze in 0001 
- Bevestig met enter. 
- Actuele instellingen van de patient verschijnen in display, controleer deze. 
- Start infusie 
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2.5.5 Nazorg op de verloskamers 

- Help de patiënt in de gewenste houding; halfzittend /zijligging. Bij halfzijdige werking van de 
epiduraal mw. laten draaien op de niet- of minder verdoofde zijde. 

- Continue CTG-bewaking;  
- Catheter à demeure inbrengen (denk aan verrichtingenregistratie in HIX). Ballon vullen met 10 

ml water; 
- Zij-infuus wordt gecontinueerd met 2 L NaCl 0.9% per 24 uur; 
- RR en pols controleren à 15 min middels automatische bloeddrukmeter; 
- Rapportage verzorgen en eventueel de aangesloten medicatie aftekenen in HIX (de 

anesthesioloog zet de voorgeschreven medicatie in HIX); 
- Letten op eventuele complicaties, hierbij altijd contact opnemen met de anesthesioloog; 
- Bij onvoldoende werking neemt de arts/klinisch verloskundige contact op met de anesthesioloog. 

Bij volledige ontsluiting: 

- Pomp alleen uitzetten in opdracht van de arts/klinisch verloskundige. 
- CAD verwijderen bij start persen/ballon leeg laten lopen. 
Postpartum: 

- Bij het wassen de epiduraal katheter verwijderen (voorbehouden handeling). Let op het zwarte 
puntje aan het uiteinde. 

- Controle insteekplaats. 
- Observatie gevoel en functie van de benen 
- 3 uur nadat de pomp is stilgezet mag patiënte onder begeleiding van de verpleegkundige 

mobiliseren, tenzij het gevoel in de benen nog niet optimaal is. 
- Observatie urineproductie.  
- Denk eraan om na het verwijderen van de EDA, blaaskatheter en infuus ook de ingebrachte 

materialen in HIX te verwijderen. 
 
NB: Een epiduraal katheter mag 10 uur na de laatste injectie van antistolling worden verwijderd. De 
volgende injectie mag minimaal 2 uur na het uithalen van de katheter worden toegediend.  
Bij een continu infuus met heparine moet de pomp 4 uur voor het verwijderen stopgezet worden en 2 
uur na het verwijderen mag de pomp weer aangezet worden. 
 
 
2.5.6 Bijwerkingen 

Bij onderstaande bijwerkingen hoeft er geen contact opgenomen te worden met de anesthesioloog. 
Wel vindt er overleg plaats met arts-assistent/ klinisch verloskundige. 
Afhankelijk van de ernst van de bijwerking de pomp direct stopzetten. 
- Jeuk 
- Krachtsverlies in de benen 
- Verminderde blaasfunctie 
- Rillen zonder dat er kou wordt ervaren 

 
2.5.7 Complicaties  

Bij onderstaande complicaties dient er wel contact opgenomen te worden met de anesthesioloog.  
Afhankelijk van de ernst van de complicatie de pomp direct stopzetten. 
- Bloeddrukdaling met klachten/tekenen foetale nood: eerste handeling is de patiënte vullen met 

vocht onder druk 1L NaCl 0,9% z.s.m. 
- Bij een systolische daling van de Tensie < 90 mmHg wordt er na overleg met de anesthesioloog 5 

mg Efedrine iv gegeven = 1ml (Efedrine ampul 25mg=5ml). Volgt er binnen 10 minuten geen 
reactie, dan opnieuw contact opnemen met de anesthesioloog.  

- Hoofdpijn (bij een spinal tap) 
- Allergische reactie 
- Bemoeilijkte ademhaling doordat grote hoeveelheden verdovingsvloeistoffen in de bloedbaan of 

hersenvocht terechtkomen 
- Neurologische schade 
- Infectie 
- Bloedingen/haematoom  patiënt verliest snel gevoel in benen en krijgt parese 
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2.6 Bijzonderheden 

- Voor opvang van complicaties en bijwerkingen dient altijd Efedrine, Atropine en Naloxon op de 
verloskamers aanwezig te zijn. 

- De OK bepaalt het tijdstip dat de patiënt naar de holding kan komen en belt naar de afdeling (stip 
verpleegkundige) zodra de patiënte kan komen 

- PM Het is mogelijk dat de anesthesioloog op de verloskamers de epiduraal in komt brengen. Hij/zij 

brengt dan zelf de benodigdheden mee (zie ook protocol Iprova Epiduraal (bij MRSA) op de 
verloskamers). 

 
 
2.8 Bijbehorende documenten 
- Iprova protocol: Infuustherapie: inbrengen, verwijderen en verzorgen van perifeer veneuze 
infuuskatheter.  
  

https://iprova.asz.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b1574beb-079b-4813-8b3d-5a7d9870ac04
https://iprova.asz.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=b1574beb-079b-4813-8b3d-5a7d9870ac04
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3 Remifentanil durante partu 
 

3.1 Doel 

Het op eenduidige wijze uitvoering geven aan de behandeling en verpleging van een barende vrouw 

met remifentanil op de verloskamers. 

3.2 Toepassing  

De verloskamers van het Albert Schweitzer ziekenhuis.  

3.3 Achtergrond 

Remifentanil is een zeer kort werkend opioïd. Het heeft een snelle inwerking (60-90 seconden) en de 
halfwaardetijd is 3 minuten. Na staken houdt de werking 5 tot 10 minuten aan. Het wordt voornamelijk 
uitgescheiden via de urine en klaring is onafhankelijk van lever- en nierfunctie. Remifentanil is niet 
specifiek geregistreerd als pijnstilling durante partu (off-label), maar geeft redelijk goede pijnstilling 
tijdens de bevalling. Echter een epiduraal is superieur aan Remifentanil op het gebied van 
vermindering van pijnintensiteit en patiënttevredenheid. 
Remifentanil passeert de placenta maar de foetus metaboliseert of distribueert het snel. De 
concentratie van Remifentanil in het foetale bloed is ongeveer 50% minder ten opzichte van die van 
het maternale bloed. 
De voornaamste bijwerkingen van Remifentanil zijn hypoventilatie, ademhalingsdepressie en hypoxie. 
Daarnaast worden misselijkheid, braken, jeuk en sedatie frequent beschreven. 
Vergelijkende studies tussen PCA-Remifentanil en Pethidine tonen aan dat beiden een soort gelijk 
niveau van hypoxie bij de moeder veroorzaken, maar dat Remifentanil betere analgesie geeft. Tevens 
lijkt het risico op een neonatale ademdepressie postpartum lager bij het gebruik van Remifentanil dan 
bij Pethidine. Remifentanil geeft over het algemeen dus een beter niveau van pijnstilling dan Pethidine 
en waarschijnlijk minder neonatale bijwerkingen, mede door de snelle halfwaardetijd en het kunnen 
beïnvloeden van het stop-moment 
De belangrijkste aandachtspunten van het gebruik van Remifentanil PCA durante partu zijn de 
zeldzame, maar ernstige maternale respiratoire bijwerkingen, zoals desaturaties, 
ademhalingsdepressies, apneu’s en bradycardie. Studies hebben aangetoond dat Remifentanil PCA 
veilig is voor moeder en kind, indien opgestelde veiligheidsnormen worden nageleefd en door 
getrainde zorgverleners.  
 

3.4 Bevoegdheden   

 1 2 3 4 

Indicatie tot het geven van Remifentanil X X   

Voorschrijven van Remifentanil X   X 

Starten met Remifentanil X X  X 

Ophogen dosis Remifentanil X X   

Medicatie bereiden  X X X X 

Pomp aansluiten X X X X 

Controles uitvoeren X X X X 

 
Verklaring bevoegdhedenmatrix: 

1. gynaecoloog, arts (in opleiding) gynaecologie/verloskunde 

2. klinisch verloskundige 

3. geschoold verpleegkundige 

4. anesthesioloog  

 

3.5 Werkwijze 
 
3.5.1 Indicaties 

- Wens tot pijnstilling durante partu 
- Advies tot pijnstilling durante partu, bijvoorbeeld op basis van niet vorderende baring of 

onvoldoende mogelijkheid tot ontspannen/effectief opvangen van de baringspijn 
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- Vlot baringsbeloop en onmogelijkheid tot verkrijgen van epidurale analgesie door vergevorderde 
ontsluiting of multipara met verwacht snel beloop van baring 

 
3.5.2 Contra-indicaties 
Contra-indicaties voor gebruik Remifentanil: 
  
Absoluut: 
1. Overgevoeligheid opiaten, 
2. Gebruik van opiaten < 4uur voor toediening van remifentanil, 
3. Simultaan gebruik entonox en remifentanil, 
4. Simultaan gebruik met epidurale analgesie en eerder goed blok. 

  
Relatieve contra-indicaties: 

- BMI >40, 
- Combinatie met andere middelen die een sedatieve werking hebben of een risico op 

ademdepressie geven, zoals Magnesiumsulfaat behandeling of Benzodiazepinegebruik. 
- Prematuriteit <34 wkn, (effect van Remifentanil en halfwaardetijd bij de premature neonaat zijn 

onbekend) 
- Systolische bloeddruk <100mmHg. Remifentanil mag gestart worden bij een systolische 

bloeddruk >100 mmHg. Remifentanil kan een milde bradycardie veroorzaken met als gevolg dat 
er verlaging optreedt van de cardiac output en dus verlaging van de bloeddruk. Dit is een 
relatieve contra-indicatie omdat deze situatie kan zorgen voor verminderde placentaire perfusie. 
De behandelaar dient zich hiervan bewust te zijn en extra oplettend om te gaan met het gebruik 
van Remifentanil bij deze groep zwangeren. Extra vulling dient gegeven te worden om deze 
mogelijke daling voor te zijn. 

- Bij gelijktijdig gebruik van cardiosuppressiva is voorzichtigheid geboden. 
  

3.5.3 Voorbereiding 
Arts of klinisch verloskundige  
- Bespreekt of logistiek omwille van adequate bewaking mogelijk is met stipverpleegkundige en 

overig personeel van de verloskamers 

- Informeert de patiënte over werking, werkwijze 
- Bespreekt informed consent 
- Noteert informed consent in HIX 
  
3.5.4 Benodigdheden 

- Venflon met driewegkraan 
- Remifentanil flacon 1 mg 
- NaCl 0.9% 50 ml 
- PCA pomp 
- Zuurstofmasker 
- Philips Intellivue monitor 
- Infuussysteem met terugslagventiel 

Op afdeling aanwezig: reanimatiekar volwassenen, incl. beademingsballon. 
 
3.5.5 Behandeling/uitvoering 
Informed consent 
Indien de arts en/of klinisch verloskundige in overleg met patiënte de indicatie tot het gebruik van 
Remifentanil PCA hebben gesteld informeren zij de patiënte en brengen haar op de hoogte van: 
- Het feit dat Remifentanil niet is geregistreerd voor de behandeling van baringspijn (off-label 

gebruik). 

- De mogelijke risico’s van het gebruik van Remifentanil voor de patiënt zelf en haar ongeboren 
kind. (deze worden verderop in het protocol besproken. Lange termijneffecten van Remifentanil op 
het kind zijn vooralsnog onbekend. 

- Het informed consent dient door de hulpverlener in de status genoteerd te worden. 
 
Methoden 
Voor toediening gereed maken van Remifentanil 

- Remifentanil wordt voor toediening gereed gemaakt en bewaard volgens geldende richtlijnen  
- Zie voor instructies hoe gereed te maken de productinformatiefolder Remifentanil 
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- De concentratie Remifentanil oplossing die wordt toegediend aan de patiënte is 20 μg/ml, 
toediening middels bolus van 1,5ml maakt een dosering van 30ug per bolus. 

  
Klaarmaken van Remifentanil 
Geneesmiddel: Remifentanil (Ultiva®) 
Afleveringsvorm: 
Flacon met 1 mg Remifentanil (als hydrochloride) poeder voor injectievloeistof 
Hoeveelheid: 1 mg in 50 ml NaCl 0,9% in infuuszak 
Uitvoering: 

1. Pas handhygiëne toe. 
2. Werk volgens de werkinstructie ‘ Geneesmiddelentoediening- Bereiding en toediening van 

parenteralia (High Risk medicatie)’   
3. Vraag een collega voor dubbelcheck; 
4. Los 1 ampul Remifentanil à 1 mg poeder voor injectie op met 1 ml water voor injecties; 
5. Voeg de Remifentanil oplossing toe aan een zakje 50 ml NaCl 0,9%; je hebt nu 1 mg 

Remifentanil in 50 ml* NaCl 0,9%. Dit is gelijk aan 20 ug/ml;  

6. Parafeer (bereider / controleur) het etiket en etiketteer; 

7. Breng een (2e) infuusnaald in. Remifentanil mag (in het ASz) niet over dezelfde naald met 

Syntocinon. 

8. Parafeer bij start van de PCA pomp samen met een controlerend collega de toediening in HiX. 

*In het zakje NaCL 0.9% 50cc zit altijd een kleine ‘overmaat’. Dit betekent dat inclusief het 

oplosmiddel voor Remifentanil de concentratie in werkelijkheid nog nét iets lager zal zijn dan 20 

ug/ml. 

 
Toediening van Remifentanil 

- Remifentanil wordt toegediend via een PCA systeem met mogelijkheid van bolustoediening en 
lock-out instelling;  

- Remifentanil wordt slechts als bolus toegediend zonder achtergrond infusie  

- Remifentanil wordt via een apart infuus met terugslagklep toegediend.  

- De bolustoediening is 30 μg (1.5 ml) 

- In overleg met de dienstdoende gynaecoloog kan in geval van onvoldoende pijnstilling de 
bolusdosering verhoogd worden naar 40 μg (2 ml)  

- De lock-out periode is minimaal 3 minuten;  

- Duur van de bolusinjectie is minimaal 30 seconden  

- Na het starten van de Remifentanil PCA of het wijzigen van de dosis dient er gedurende de eerste 
60 minuten een geschoold zorgverlener op de kamer aanwezig te zijn, waarvan in ieder geval de 
eerste 30 minuten een arts of klinisch verloskundige. 

- NB Er is een voorkeur voor continue 1 op 1 begeleiding tijdens het gebruik van Remifentanil.  

- Toediening van de Remifentanil PCA is voorbehouden aan de patiënt zelf en mag niet door de 
partner of het personeel worden toegediend! 

- Het standaard toedienen van zuurstof tijdens Remifentanil gebruik is niet toegestaan. 
 

Checklist  

□ Indicatie correct; geen contra-indicaties 
□ Patiënt is geïnformeerd; informed consent is vastgelegd in dossier 
□ Zuurstoftoevoer, neusbril, masker en ballon gecheckt 
□ Bloeddrukmeter aangesloten 
□ Remifentanil opgelost volgens protocol, infuuszak gelabeld en dubbelcheck medicatie uitgevoerd 
□ Infuus loopt goed, event. 2e naald ingebracht 
□ 3-wegkraan, met max. 10 cm verlengslangetje, met terugslagklep direct aan infuus aangesloten  
□ PCA aangesloten en programma gecontroleerd 
□ Naloxon ampul op verloskamer aanwezig 

 
Monitoring 

- Continue meting van de zuurstofsaturatie met behulp van een pulse-oximeter 
- Continue monitoring van de hartfrequentie moeder en continue CTG bewaking kind 
 

https://iprova.asz.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=610889d8-1396-4d2d-ba02-c5837dd756b9
https://iprova.asz.nl/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=610889d8-1396-4d2d-ba02-c5837dd756b9
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Na het starten van remifentanil PCA of veranderen van dosis gedurende 1 uur:  

 à 5 minuten bloeddrukmeting. 

 à 10 minuten ademfrequentie 

 à 10 minuten sedatieniveau 

Monitoring vanaf 1 uur na starten Remifentanil of veranderen van de dosis: 

à 30 minuten: 

 bloeddrukmeting 

 ademfrequentie 

 sedatieniveau 

 

 Overige monitoring zoals het continu meten van de ademfrequentie of capnografie is optioneel 
zolang er geen zuurstof wordt toegediend. 

 De monitoring moet continu afgelezen kunnen worden door arts en/of klinisch verloskundige. Dit 
kan gebeuren door de continue aanwezigheid van een verloskundige op de kamer van de patiënte 
of door een op afstand afleesbaar systeem. Op alarmen dient direct gereageerd te kunnen worden. 

 

LET OP:  
Stop de Remifentanil PCA-pomp indien de geboorte van het kind verwacht wordt. 
 

 bij een multipara minimaal bij aanvang van de uitdrijving 

 bij een primipara minimaal wanneer het caput H3 bereikt tijdens het persen. 
 

 
 
Aandachtspunten 

 Check benodigde apparatuur en materialen voor elke Remifentanil toediening (zoals 
saturatiemeter, PCA-pomp, zuurstofvoorziening)  

 Geen gelijktijdige toediening van andere opioïden of entonox. Geen gebruik van langwerkende 
opioïden in de vier uur voorafgaande aan Remifentanil toediening. 

 Afgeraden wordt aan de patiënte om andere intake te nuttigen dan alleen heldere dranken.  
 
Verslaglegging  
De O&G verpleegkundige, de gynaecoloog (io), de arts-assistent en klinisch verloskundige zijn 
gezamenlijk verantwoordelijk voor de verslaglegging in het partusverslag in Hix. Voor 
standaardteksten wordt gebruik gemaakt van het format met het “potloodje”. 

 Informed consent: Remifentanil niet geregistreerd voor behandeling baringspijn (off-label gebruik) 
en mogelijke risico’s voor patiënt en haar ongeboren kind. Lange termijneffecten vooralsnog 
onbekend.  

 De PCA instelling (dosis en lock-out periode); 

 De zuurstofsaturatie, hartfrequentie, ademfrequentie en het sedatieniveau. De verslaglegging vindt 
het eerste uur plaats per 10 minuten, daarna per 30 minuten. Na het wijzigen van de dosis geldt 
opnieuw dat het eerste uur verslaglegging wordt gedaan a 10 minuten, waarna verder a 30 
minuten. 

 Complicaties worden geregistreerd in het partusverslag. 
  
3.5.6 Bijwerkingen 
 

Bijwerking Behandeling 

Misselijkheid/braken (>10%) Ondansetron zn 4d1 mg i.v.  
Indien zeer uitgesproken aanwezig; staak 
Remifentanil. 

Bloeddrukdaling (>10 %) Zie complicaties 

Saturatiedaling en ademhalingsdepressie (1-10%) Zie complicaties 

Bradycardie (1-10%) Zie complicaties 

Gegeneraliseerde jeuk (1-10%)                 

Slaperigheid/sufheid  

Duizeligheid                 

Verwardheid (zeer zeldzaam)  

Hallucinaties (zeer zeldzaam)  
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Skeletspierrigiditeit wordt in hogere doseringen frequent (>10%) beschreven maar is een bijwerking 
die in deze concentratie nog nooit beschreven is. 
 
 
3.5.7 Complicaties 
De meest voorkomende complicaties zijn desaturaties, hypopneu en bradycardie.  
 

Desaturaties en hypopneu 

 In het geval van een daling van de zuurstofconcentratie < 94% of ademfrequentie < 8/min wordt de 
bolusdosis Remifentanil verlaagd in overleg met de arts of klinisch verloskundige naar 20 μg (1 ml) 
en wordt zuurstof toegediend (non-rebreathing met 15L O2). Stijgt de zuurstofconcentratie 
vervolgens > 95% en de ademfrequentie > 8/min dan wordt de zuurstoftoediening gestaakt.  

 Indien de zuurstofconcentratie < 94% blijft of de ademfrequentie < 8/min ondanks de verlaging van 
de bolusdosis en de toediening van zuurstof dan wordt de remifentanil toediening gestaakt. De arts 
of klinisch verloskundige worden geroepen;  

 Indien de saturatie of ademfrequentie een tweede maal daalt, dan wordt de Remifentanil 
toediening gestaakt. De arts of klinisch verloskundige worden geroepen. 

 

Bradycardie 

 In het geval van een maternale bradycardie <50 sl/min, wordt de toediening van Remifentanil 
gestaakt, zuurstof gegeven en wordt de dienstdoende arts(-assistent) geroepen. Indien 
noodzakelijk (bradycardie met klinische symptomen als hypotensie of CTG veranderingen) wordt 
atropine 0,5 mg i.v. toegediend; Bel voor extra assistentie SIT team (42233). 

 Indien noodzakelijk wordt BLS gestart en/of de patiënt beademd met masker en ballon, het 
reanimatieteam wordt opgeroepen (112 intern). 

 

In geval van zuurstoftoediening of een complicatie blijven de zorgverleners op de kamer van de 
patiënt.  

 
 

3.6 Bijzonderheden 
Een ieder betrokken bij de toediening van remifentanil PCA is opgeleid en heeft kennis van:  

 De farmacologie van Remifentanil in de zwangere;  

 De mogelijke complicaties en bijwerkingen die zich kunnen voordoen tijdens de behandeling met 
Remifentanil PCA;  

 Training in uitvoeren van lichte sedatie;  

 Acties die noodzakelijk zijn complicaties en bijwerkingen te voorkomen en te behandelen;  

 Basic Life Support;  

 Het gebruik van zuurstof tijdens de toediening van Remifentanil PCA;  

 Het succesvol ventileren van de patiënt met masker en ballon (alleen voor arts en klinisch 
verloskundige);  

 De patiënt-gerelateerde indicaties en contra-indicaties voor het gebruik van Remifentanil PCA;  

 Het gebruik van het PCA systeem;  

 Accreditatie voor medisch rekenen (e-learning);  

 Het geven van adequate voorlichting.  
 
Scholing vindt plaats door middel van cursorisch onderwijs (elearning Remifentanil) en 

simulatieonderwijs tijdens TOSI training. 
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4 Pethidine  

4.1 Doel 

Het op eenduidige wijze uitvoering geven aan de behandeling en verpleging van een barende vrouw 

met pethidine op de verloskamers 

4.2 Toepassing  

De verloskamers van het Albert Schweitzer ziekenhuis.  

4.3 Achtergrond 

Pethidine wordt al lange tijd toegepast als pijnstilling tijdens de bevalling. De wetenschappelijke basis 

hiervoor is echter beperkt. De werkingsduur is 2-4 uur. Het metaboliseert tot norpethidine wat een 

halwaardetijd heeft van 8-12 uur en waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de neurotoxische effecten 

van pethidine. Het kan intraveneus, intramusculair en subcutaan worden toegediend. Pethidine heeft 

een beter pijnstillend effect op baringspijn dan placebo, maar het pijnstillend effect van Pethidine op 

baringspijn is beperkt: ongeveer 25% van de patiënten ervaart een acceptabele vermindering van de 

pijnintensiteit. Bij patiënten met zeer ernstige pijn is de effectiviteit van Pethidine zeer beperkt. 

Verdubbeling van de dosering laat het aantal mensen wat tevreden is met de pijnstilling toenemen van 

24% naar 35%; RR=1.18 (0.92- 1.50), maar ook de bijwerkingen nemen toe: van 10% naar 20% 

RR=0.52 (0.25-1.08). De dosering Pethidine in hoge dosering geeft geen beter resultaat dan in lage 

dosering. Misselijkheid en braken zijn de meest gemelde bijwerkingen van Pethidine tijdens de 

bevalling. De kans dat misselijkheid of braken zich voordoet bij een barende die Pethidine krijgt 

toegediend is 15-20%. De kans dat sedatie zich voordoet bij een barende die Pethidine krijgt 

toegediend is 30 - 60%. Er zijn aanwijzingen dat Pethidine ademdepressie kan veroorzaken bij de 

neonaat direct na de geboorte vooral als de laatste dosering 1 tot 3 uur voor de geboorte is gegeven. 

De literatuur over de mogelijk (midden-) lange termijneffecten van opiaten tijdens de bevalling is van 

onvoldoende kwaliteit om een conclusie te rechtvaardigen. 

bevoegdheden   

 1 2 3 

Indicatie tot het geven van pethidine X X  

Voorschrijven pethidine X   

Medicatie bereiden  X X X 

Pethidine toedienen X X X 

Controles uitvoeren X X X 

Verklaring bevoegdhedenmatrix: 

1. gynaecoloog, arts (in opleiding) gynaecologie/verloskunde 

2. klinisch verloskundige 

3. geschoold verpleegkundige 

 

4.4 Werkwijze 
 
4.4.1 Indicaties 

 

 Wens tot pijnstilling durante partu; 

 Onmogelijkheid tot geven van remifentanil of epidurale analgesie tijdens de baring. 
 

4.3 Contra-indicaties 
Absolute contra-indicaties voor gebruik Pethidine: 

 Overgevoeligheid voor opiaten; 

 Wens tot pijnbestrijding middels remifentanil <4 uur na toediening van gift Pethidine.  
  
Relatieve contra-indicatie: 

 Vergevorderde baring waarbij geboorte kind verwacht wordt < 2-4 uur. 
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4.4 Voorbereiding 
Arts of klinisch verloskundige: 

 informeert de patiënte over werking, werkwijze 

 Bespreekt informed consent 

 Noteert informed consent in HIX 

 Arts schrijft medicatie voor, dosering: Pethidine 1(-2) mg/kg 

 CTG beoordeling voordien met optimaal CTG volgens FIGO classificatie 
  
4.5 Bijwerkingen en complicaties  
De meest voorkomende bijwerkingen/complicaties zijn: 

 Foetaal: ademhalingsdepressie 

 Maternaal: misselijkheid, braken, duizeligheid, sufheid, hallucineren, hoofdpijn 
 

4.6 Bijzonderheden 
Naloxon beschikbaar als antidotum.  
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INFORMATIEKAART MOGELIJKHEDEN 

PIJNSTILLING TIJDENS BEVALLING 

 
RUGGENPRIK REMIFENTANIL MORFINEPRIK 

Een ruggenprik is een injectie in je 
onderrug met een combinatie van 
verschillende pijnstillende 
medicijnen. De anesthesioloog 
brengt onder plaatselijke verdoving 
onder in je rug een naald aan. 
Daarbij moet je je rug bol maken en 
zoveel mogelijk stil blijven liggen of 
zitten. Via de naald wordt een dun, 
soepel slangetje in je rug gebracht. 
De naald gaat er weer uit, het 
slangetje blijft zitten. Door dit 
slangetje krijg je tijdens de hele 
bevalling pijnstillende medicijnen 
toegediend. Binnen 15 minuten voel 
je dat de pijn een stuk minder wordt. 

Een ruggenprik heeft op zich weinig 
effect op de conditie van je kindje. 
Als er complicaties zijn, bijvoorbeeld 
door koorts, zijn er wel gevolgen. Je 
kindje kan dan medicijnen krijgen of 
moet langer in het ziekenhuis 
blijven. 

 

Remifentanil is een morfineachtige 
stof die wordt toegediend via een 
slangetje in de arm (infuus), dat 
vastzit aan een pompje. Je kunt 
zelf met een drukknop de 
hoeveelheid Remifentanil bepalen 
die je toegediend krijgt. Het 
pompje is zo afgesteld dat je jezelf 
nooit te veel kunt geven. 

 

Pethidine wordt toegediend via 
een injectie in je bil of bovenbeen. 
Pethidine lijkt op morfine. Het 
werkt binnen een half uur en 
werkt 2 tot 4 uur. 
 

VOORDELEN 

 De meeste vrouwen voelen 
weinig pijn meer tijdens de 
weeën 

 De ruggenprik werkt beter dan 
een injectie met pethidine of een 
pompje met remifentanil  

 Je wordt niet slaperig of suf van 
een ruggenprik en maakt de 
bevalling dus helemaal mee. 

 

 

VOORDELEN 

 Remifentanil werkt snel, vaak al 
na een paar minuten 

 Remifentanil verdooft de pijn 
ongeveer even goed als 
pethidine 

 Na de bevalling is Remifentanil 
snel uit je bloed verdwenen. 

 

VOORDELEN 

 Pethidine kan in veel 
ziekenhuizen op elk tijdstip 
worden gegeven. 

 Ongeveer 1 op de 3 vrouwen is 
tevreden over het pijnstillende 
effect. 

 Je kunt slaperig worden van 
Pethidine, of zelfs in slaap 
vallen. Dat kan prettig zijn als 
je moe bent van de weeën: 
dan kun je even uitrusten. 

NADELEN 

 Soms, bij 5 tot 10 van de 100 
vrouwen, werkt een ruggenprik 
onvoldoende. De ruggenprik 
wordt dan soms opnieuw 
uitgevoerd. 

 Een ruggenprik heeft meer 
bijwerkingen en gevolgen voor 
jou en je kindje dan een injectie 
met pethidine, het pompje met 
remifentanil, want:. 

 Het persen duurt mogelijk langer. 
Daardoor heb je meer kans op 

NADELEN  

 Remifentanil kan van invloed 
zijn op je ademhaling en op de 
hoeveelheid zuurstof in je 
bloed. Daarom moeten jij en je 
kindje bij gebruik van dit middel 
continu zorgvuldig in de gaten 
worden gehouden. 

 Je kunt niet meer rondlopen. 

 

NADELEN  

 Pethidine werkt minder snel 
dan remifentanil en een 
ruggenprik. 

 2 van de 3 vrouwen heeft toch 
nog veel pijn. 

 Je kunt misselijk, suf en 
slaperig worden. Het kan zijn 
dat je de geboorte daardoor 
minder bewust meemaakt. 

 Je kunt niet meer rondlopen. 

 Ook de baby kan suf worden 
van pethidine. Daardoor kan 
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een bevalling met zuignap of 
vacuümpomp (een ‘vaginale 
kunstverlossing’). 

 Je hebt een grotere kans op een 
keizersnede omdat het niet goed 
gaat met je kindje. 

 De weeën zijn vaak minder 
krachtig en je hebt extra 
medicijnen nodig om de weeën 
weer krachtiger te maken. 

 Je hebt vaker een lage 
bloeddruk. Daarom krijg je een 
infuus met vocht en soms 
medicijnen om te voorkomen dat 
je bloeddruk te laag wordt. 

 Je kunt je bed niet uit, omdat je 
minder gevoel hebt in je benen. 
Dat komt langzaam weer terug 
nadat de toediening van 
medicijnen is stopgezet. Bij een 
lage dosering heb je meer gevoel 
in je benen en kun je soms staan 
en lopen 

 Je hebt meer problemen met 
plassen, omdat je door de 
verdoving niet goed voelt dat je 
moet plassen. Daarom krijg je 
vaak (tijdelijk) een blaaskatheter, 
Na de bevalling wordt de katheter 
weer verwijderd 

 Je hebt vaker koorts. Je 
lichaamstemperatuur kan stijgen 
door een ruggenprik. Het is dan 
lastig om te bepalen of dat door 
de ruggenprik komt of dat het om 
koorts gaat door een infectie. 
Voor de zekerheid krijg je dan 
een antibioticum. Soms moet de 
baby na onderzoek door de 
kinderarts worden opgenomen op 
de kinderafdeling en krijgt het 
ook een antibioticum. 

 Soms hebben vrouwen tijdens 
een ruggenprik last van jeuk. 
Deze bijwerkingen hebben vaak 
te maken met de samenstelling 
van de medicijnen. 

 Soms hebben vrouwen na een 
ruggenprik last van hoofdpijn. Dit 
komt omdat er een gaatje in het 
hersenvlies is geprikt waaruit 
hersenvocht lekt. Deze hoofdpijn 
kan met medicijnen behandeld 
worden. 

 

 Het is nog niet goed onderzocht 
welk effect Remifentanil op de 
borstvoeding heeft. 

 

 Tijdens een inleiding met een 
infuus met Syntocinon dient 
een 2e infuusnaald ingebracht 
te worden voor toediening van 
Remifentanil. 

 
 
 

 

het meer moeite hebben met 
ademhalen na de geboorte. 
Soms hebben baby's een 
injectie nodig om weer goed te 
kunnen ademhalen. 

 Door de sufheid kan je kindje 
de eerste uren soms minder 
goed de borst vinden en 
zuigen. Dit kan het geven van 
de borstvoeding bemoeilijken. 

 

PRAKTISCH 

Een ruggenprik wordt geplaatst door 
de anesthesioloog. Daarom kun je 
niet altijd meteen en op elk moment 
van de dag een ruggenprik krijgen 
 

PRAKTISCH 

Remifentanil kan alleen gegeven 
worden als er voldoende 
personeel aanwezig is om jou en 
je kindje goed in de gaten te 
houden.   
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INFORMATIEKAART RUGGENPRIK 
 
Epidurale verdoving bij bevalling – wat u moet weten 
 
Inbrengen van de epidurale katheter (ruggenprik) 

 U krijgt op de verloskamer een infuus om extra vocht te geven. 

 Terwijl de epidurale katheter wordt ingebracht, mag u niet bewegen en moet u de 
anesthesioloog waarschuwen als u een wee krijgt. 

 Het inbrengen duurt meestal 20 minuten en het duurt meestal nog eens 5-15 minuten voor de 
verdoving werkt. 

 In sommige gevallen werkt de epidurale katheter niet goed en moet deze worden aangepast 
of vervangen. 

 
Voordelen van een epidurale verdoving 

 Biedt meestal uitstekende pijnverlichting. 

 De dosis of het type plaatselijke verdoving kan soms variëren, zodat u zich in bed meer of 
minder gemakkelijk kunt bewegen. 

 Over het algemeen heeft een epidurale verdoving geen invloed op uw baby. 

 Via de katheter kan de verdoving eventueel worden aangevuld of versterkt indien een 
keizersnede noodzakelijk blijkt. 
 

Nadelen bij epidurale verdoving 

 Herhaalde toediening van sterkere lokale verdoving kan leiden tot een tijdelijk slap gevoel in 
de benen, en vergroot de kans dat de bevalling met behulp van een vacuümextractie moet 
worden uitgevoerd. 

 De epidurale verdoving kan de ontsluiting tijdens de bevalling mogelijk iets vertragen. Hier 
wordt goed opgelet en zo nodig zal u een weeën versterkend infuus krijgen. 

 Lage bloeddruk, jeuk of koorts kan optreden tijdens de epidurale verdoving. 

 U krijgt een katheter in de blaas, omdat u niet meer voelt dat u moet plassen.  

 De plek van het lichaam waar de epidurale katheter wordt ingebracht, kan gevoelig worden. 
Dit is meestal na een paar dagen over. Rugpijn wordt NIET veroorzaakt door de epidurale 
verdoving en is na elke zwangerschap een normaal verschijnsel. 
 
 

Op de achterzijde van deze kaart worden belangrijke risico’s van 
epidurale verdoving vermeld. 
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INFORMATIEKAART EPIDURALE VERDOVING 
Risico’s van epidurale verdoving tijdens de bevalling 
 

Type risico Hoe vaak komt dit voor? Hoe algemeen is het? 

 
Aanzienlijke daling van de 
bloeddruk 

 

1 op de 50 vrouwen Af en toe 

 

Verlicht de pijn bij de bevalling 
onvoldoende, zodat andere 
vormen van pijnbestrijding 
noodzakelijk zijn 
 
Verlicht de pijn bij de 
keizersnede onvoldoende, 
zodat een algehele narcose 
noodzakelijk is 

 

1 op de 8 vrouwen 
 
 
 
 
1 op de 20 vrouwen 

 

Algemeen 
 
 
 
 
Soms 

 

Zware hoofdpijn 1 op de 100 vrouwen 
(epidurale anesthesie) 
1 op de 500 vrouwen  
(spinale anesthesie) 

 

Komt weinig voor 

 

Zenuwbeschadiging (gevoelloze 
plek op been of voet of een slap 
gevoel in het been) 
 
Gevolgen houden langer dan 
zes maanden aan 

 

Tijdelijk: 1 op de 1000 vrouwen 
 
 
 
Permanent: 1 op de 13.000 
vrouwen 

 

Zeldzaam 
 
 
 
 
Zeldzaam 

 
Epiduraal abces (infectie) 
 
Meningitis 
(hersenvliesontsteking) 
 
Epiduraal hematoom 
(bloedstolsel) 

 

1 op de 50.000 vrouwen 
 
 
1 op de 100.000 vrouwen 
 
 
1 op de 170.000 vrouwen 

 

Zeer zeldzaam 
 
 
Zeer zeldzaam 
 
 
Zeer zeldzaam 

 
Onvoorziene bewusteloosheid 1 op de 100.000 vrouwen Zeer zeldzaam 

 
Ernstig letsel, waaronder 
verlamming 
 

1 op de 250.000 vrouwen Extreem zeldzaam 
 

De genoemde cijfers betreffen schattingen en kunnen verschillen per land/regio/ziekenhuis. 

 
Op de achterzijde van deze kaart wordt informatie vermeld over 
epidurale pijnbestrijding tijdens de bevalling. 
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INFORMATIEKAART MORFINEPOMPJE 
(REMIFENTANIL) 
 
Wat u moet weten 

Remifentanil is een morfineachtige stof die wordt toegediend via een slangetje in de arm (infuus), dat 
vastzit aan een pompje. Je kunt zelf met een drukknop de hoeveelheid remifentanil bepalen die je 
toegediend krijgt. Het pompje is zo afgesteld dat je jezelf nooit te veel kunt geven.  

Remifentanil is niet specifiek geregistreerd als pijnstilling tijdens de bevalling (off-label), maar kan  
volgens de landelijke richtlijnen veilig worden gebruikt tijdens de bevalling indien opgestelde 
veiligheidsnormen worden nageleefd en het  door getrainde zorgverleners toegediend wordt. 

Voordelen van remifentanil 

- Remifentanil werkt snel, vaak al na een paar minuten. 
- Na het stoppen van de pomp is Remifentanil snel uit het bloed verdwenen.  
- Door de korte werking heeft het medicijn geen grote effecten op de baby na de geboorte. 

Nadelen van Remifentanil 

- Remifentanil kan van invloed zijn op je ademhaling en op de hoeveelheid zuurstof in je bloed. 
Daarom moeten jij en je kindje bij gebruik van dit middel continu zorgvuldig in de gaten 
worden gehouden. 

- Bijwerkingen van Remifentanil kunnen zijn: misselijkheid, braken, jeuk en sufheid 
- Het is nog niet goed onderzocht welk effect Remifentanil op de borstvoeding heeft. In de 

praktijk zien we geen nadelige effecten. 
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COUNSELING TEKST HIX 

Epidurale anesthesie 

Voordelen van EDA: 

- Beste pijnstilling die er is tijdens de baring 
- Kan continue gegeven worden zolang pijnstilling nodig is 

Nadelen van EDA: 
- Bloeddrukdaling bij moeder met hierdoor verandering van de hartslag van de baby 

waarvoor continue CTG bewaking 
- Jeuk 
- Krachtverlies in de benen 
- Verminderde blaasfunctie 
- Koorts/infectie waarvoor antibiotica en dan soms ook bij het kind  

 
Patiënte kiest voor epidurale anesthesie 

 

Aanvraag anesthesioloog: 

Te vermelden bij aanvraag EDA anesthesioloog: 

- Naam, geboortedatum 
- Graviditeit 
- Relevante VG, allergieën, medicatiegebruik 
- BMI 
- Op indicatie stollingsstatus (trombo) 

Vordering baring (hoeveelheid ontsluiting en tijdstip van beoordeling, evt aangevuld met 
baringsbeloop tot aanvraag) 

 

Remifentanil 

Voordelen van remifentanil: 

- Remifentanil werkt snel, vaak al na een paar minuten. 
- Remifentanil verdooft de pijn ongeveer even goed als pethidine. 
- Na het stoppen van de pomp is Remifentanil snel uit het bloed verdwenen.  
- Door de korte werking heeft het medicijn geen grote effecten op de baby na de geboorte. 

Nadelen van Remifentanil:  

- Remifentanil kan van invloed zijn op je ademhaling en op de hoeveelheid zuurstof in je 
bloed. Daarom moeten jij en je kindje bij gebruik van dit middel continu zorgvuldig in de 
gaten worden gehouden. 

- Bijwerkingen van Remifentanil kunnen zijn: misselijkheid, braken, jeuk en sufheid 
- Het is nog niet goed onderzocht welk effect Remifentanil op de borstvoeding heeft. In de 

praktijk zien we geen nadelige effecten.  
Informed consent:  
Bespreek met patiente het feit dat Remifentanil niet is geregistreerd voor de behandeling van 
baringspijn (off-label gebruik). 
  
Pte kiest voor Remifentanil. Het off-label gebruik is besproken.  
Checklist HIX ingevuld. 

 

Checklist Remifentanil 

□ Indicatie correct; geen contra-indicaties 
□ Patiënte is geïnformeerd; informed consent is vastgelegd in Hix 
□ Zuurstoftoevoer, neusbril, masker en ballon gecheckt 
□ Bloeddrukmeter aangesloten 
□ Remifentanil opgelost volgens protocol, infuuszak gelabeld en dubbelcheck medicatie uitgevoerd 
□ Infuus loopt goed 
□ 3-wegkraan, met max. 10 cm verlengslangetje, met terugslagklep direct aan infuus aangesloten  
□ PCA aangesloten en programma gecontroleerd 
□ Naloxon ampul op verloskamer aanwezig 
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Pethidine 

Voordelen van Pethedine: 
- Direct beschikbaar 

Nadelen van Pethidine: 

- Beperkt pijnstillend effect, na enkele uren verminderd effect van medicatie 
- Het kan zijn dat je de geboorte daardoor minder bewust meemaakt. 
- Ook de baby kan suf worden van Pethidine. Daardoor kan het meer moeite hebben met 

ademhalen na de geboorte. Soms hebben baby's een injectie nodig om weer goed te 
kunnen ademhalen. 

- Door de sufheid kan je kindje de eerste uren soms minder goed de borst vinden en zuigen. 
Dit kan het geven van de borstvoeding bemoeilijken. 

Pte kiest voor Pethidine injectie.  
Dosering volgens voorschrift HIX.  
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Checklist voor Remifentanil PCA toediening ASZ 

 

  Paraaf  
Arts / verloskundige / 
verpleegkundige  

1. Indicatie correct 
Geen contra- indicaties 

 

2. Patiënte is geïnformeerd 
Informed consent ingevuld in HIX 

 

3. Zuurstoftoevoer, non-rebreathing mask, masker en ballon 
gecheckt 
 

 

4. Bloeddrukmeter aangesloten 
 

 

5. Remifentanil opgelost volgens protocol, infuuszak gelabeld 
en dubbel check medicatie uitgevoerd 

 

6. SpO2 meter functioneert, is aangesloten 
 

 

7. Infuus loopt goed 
 

 

8. 3-wegkraan, met max 10cm verlengslangetje, met 
terugslagklep direct aan infuus aangesloten.  

 

9. PCA aangesloten en programma op pomp gecontroleerd 
 

 

10. Naloxon ampul op de verloskamer aanwezig.  
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In geval van zuurstof toediening of complicatie blijven de 

zorgverleners op de kamer van de patiënt. 

Saturatie daling < 94% 
of 

Ademhalingfrequentie
< 8/ min

Remifentanil bolusdosis 
verlagen naar 20ug 

(1ml)

Start 
zuurstoftoediening. 15L 
non rebreathing mask 

Stijgt de saturatie ≥94% 
en ademfrequentie 

>8/min, dan stoppen 
zuurstoftoediening. 

Geen verbetering: STOP 
remifentanil pomp

Arts / klinisch 
verloskundige wordt 
op de kamer geroepen

Na verlagen dosing 
opnieuw : 

Saturatie daling < 94% 
of 

Ademhalingfrequentie  
< 8/ min

Stop Remifentanil pomp

Arts / klinisch 
verloskundige wordt op 

de kamer geroepen

Indien noodzakelijk: 
Naloxon 0.4mg i.v. 

toedienen

Maternale 
bradycardie               
< 50sl/min

Stop Remifentanil 
pomp

Start 
zuurstoftoediening

. 15L non 
rebreathing mask  

Arts wordt op de 
kamer geroepen

Indien noodzakelijk: 
Atropine 0.5 mg i.v. 

toedienen

SIT team op de 
kamer              

(42233)

Indien 
noodzakelijk:    
BLS starten.    

Start beademen 
met masker en 

ballon.    

112 bellen met 
DECT
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