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Medicamenteuze pijnbestrijding tijdens de bevalling. 
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Inleiding en achtergrond: Toepassing van medicamenteuze pijnstilling tijdens de baring  is 
één van de voornaamste redenen van overdracht van 1e naar 2e lijn  Middelen die binnen 
het Admiraal de Ruyter ziekenhuis (ADRZ) ter pijnstilling worden aangeboden zijn: epidurale 
anesthesie (EDA) en de opioïde Nalbufine. Remifentanil wordt in het ADRZ niet toegediend. 
Pethidine, al dan niet in combinatie met Phenergan, wordt, tijdens de zwangerschap, als 
sedatie toegepast, niet durante partu. 
  
Doel: 
Het formuleren van een eenduidig beleid en uniforme informatievoorziening over het 
onderwerp pijnstilling tijdens de baring binnen VSV ADRZ Zeeland. Met als doel het 
vergroten van de cliënttevredenheid en de kwaliteit van zorg.  
 
Toepassingsgebied:  
Obstetrie. 
 
Bevoegdheid:  
- Voorlichting partus en counseling t.a.v. pijnstilling tijdens zwangerschap en bij 
pijnstillingswens: eerste lijn en klinisch verloskundige 
- Besluiten welke methode van pijnstilling wordt toegepast: klinisch verloskundige en 
gynaecoloog  
- Infuus prikken en bewaken vitale functies: anesthesioloog, anesthesieverpleegkundigen, 
O&G-verpleegkundigen, klinisch verloskundige en gynaecoloog. 
- Overleg met de anesthesioloog: gynaecoloog 
 
Definities: 
Baringspijn is een acute, hevige pijn in de buik en/of rug die optreedt ten gevolge van de 
weeën en die meestal toeneemt tijdens de ontsluitingsfase. De ervaring van baringspijn is 
een complexe, subjectieve, multi-dimensionele reactie op sensorische stimuli die optreden 
tijdens de bevalling. 
 
Werkwijze tijdens de zwangerschap 

• 15-20 weken zwangerschap: het volgen van een zwangerschapscursus en het 
bijwonen van een voorlichtingsavond te ADRZ bespreken. 

• 30 weken zwangerschap:  folders ‘Jouw bevalling, hoe bereid je je voor’ en ‘Jouw 
bevalling, hoe ga je om met pijn?’ meegeven en/of verwijzen naar de website 
www.deverloskundige.nl   

http://www.deverloskundige.nl/


• 32- 36 weken: beladvies t.a.v. partus geven,  geboorteplan bespreken en uitleg over 
de bevalling en toepassing medicamenteuze pijnstilling geven.  

• Wanneer een cliënt/patiënt ervan overtuigd is dat ze met EDA wil bevallen: in 
clientenoverleg bespreken. Gynaecoloog overlegt per mail met anesthesist of cliënt 
op het POS spreekuur van de anesthesist gezien moet worden.  De cliënt wordt 
durante partu verwezen. 

• Bij sedatie in het kader van time-out, in principe volgende ochtend retour 1e lijn. 

• Medicamenteuze pijnbehandeling d.m.v. EDA: C ( tweedelijns verloskundige zorg) 
indicatie 
 

Werkwijze tijdens bevalling: 

• Voorafgaand zijn de natuurlijke methoden zoals massage, warmte, wisselen van 
houding, douche/bad en continue begeleiding al aangeboden/uitgeprobeerd. 

• Overdracht 2e lijn: eerste lijn verloskundige belt dienstdoende gynaecoloog en opent 
de HUB (indien dit nog niet het geval is) voor overdracht gegevens cliënte. 
Gynaecoloog informeert klinisch verloskundige.   

• Counseling t.a.v. EDA en Nalbufine, hierbij moet minimaal aan bod komen:  
o Methode van pijnstilling afhankelijk van mate en vordering ontsluiting en 

pariteit. 
o Keuze altijd bij cliënte, maar klinisch verloskundige/gynaecoloog geeft meest 

passende advies, aangepast op de individuele cliënte.  
o Nalbufine: meer ontspanning tussen contracties, pijn wordt vaak als minder 

‘scherp’ ervaren; sederend effect op moeder en foetus; niet indien partus < 2 
uur te verwachten is in verband met ademhaling suppressie pasgeborene.  

o EDA: meest effectieve methode van pijnstilling; verhoogde kans op koorts (en 
daarmee ook koorts bij pasgeborene) en verminderde mobiliteit. Zo nodig 
wordt bij volledige ontsluiting, de EDA infusie stopgezet en gewacht op 
persdrang.  EDA verhoogt de kans op een vaginale kunstverlossing, niet de 
kans op een sectio.  

• Voorafgaand aan toediening pijnstilling: 30 minuten CTG registratie voor beoordeling 
foetale conditie. CTG moet, door klinisch verloskundige/gynaecoloog volgens FIGO-
classificatie beoordeeld worden en normaal worden bevonden. Zo nodig na CTG  
inwendig onderzoek door klinisch verloskundige/gynaecoloog, hierbij worden contra-
indicaties uitgesloten en wordt in overleg met de cliënte de wijze van pijnstilling 
vastgesteld. 

• Werkwijze Nalbufine/EDA zie protocollen ADRZ Nalbufine; toedienen van nalbufine 
bij een zwangere/barende vrouw en Epidurale pijnbestrijding bij partus, 
anesthesie/kraamafdeling. 

 
Nazorg: 
Tijdens de partus wordt de tevredenheid over de pijnstilling regelmatig geëvalueerd. Tijdens 
het kraambed wordt de begeleiding en pijnstilling durante partu in z'n geheel geëvalueerd. 
Bij bijzonderheden of ontevredenheid in het kraambed of tijdens de nacontrole, wordt dit 
kortgesloten met de personen die een rol hebben gespeeld tijdens de bevalling. 
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