Pijnbestrijding tijdens
de bevalling

Tijdens de bevalling zijn er verschillende vormen van
pijnbestrijding mogelijk. In deze folder worden de vormen van
pijnstilling besproken die worden gebruikt wanneer u in een
ziekenhuis van HMC (Haaglanden Medisch Centrum) bevalt.

Algemeen
Bevallen doet pijn. Hoe lang en hoeveel pijn een bevalling doet, is per vrouw
verschillend. Het lichaam maakt tijdens de bevalling zelf stoffen aan die een
pijnstillend effect hebben: endorfinen. Toch komt het regelmatig voor dat
vrouwen de pijn ondraaglijk vinden. Uitputting, angst of spanning kunnen
hierbij een rol spelen. Bij veel vrouwen helpt een warme douche, een warm
bad of massage de pijn te verlichten. Wanneer dit niet voldoende werkt,
kan de pijn met medicijnen worden onderdrukt. Wanneer u naar uw mening
tijdens de bevalling te veel pijn ervaart, kunt u dit aangeven aan diegene
die uw bevalling begeleidt. Hij/zij bespreekt dan met u de mogelijkheden,
waarna een keuze gemaakt wordt. Het is ook mogelijk om al tijdens de
zwangerschap met uw verloskundige of arts te praten over pijnstilling.

Vormen van pijnbestrijding
Tijdens de bevalling zijn er twee verschillende methoden van pijnbestrijding
mogelijk. Elke methode heeft zijn eigen toepassing en zijn voor- en nadelen.

Pijnbestrijding met pethidine
Pethidine is een morfineachtig medicijn dat via een prik in het been of de
bil wordt gegeven. Door de prik wordt de ergste pijn minder en kunt u zich
beter ontspannen tussen de weeën door. Sommige vrouwen soezen weg
of slapen zelfs. Meestal wordt pethidine gegeven in combinatie met het
rustgevende middel Phenergan. Voorafgaand aan de prik wordt er eerst
een CTG (cardiotocogram) gemaakt. Hiermee wordt de hartslag van de
baby geregistreerd en kan de conditie van de baby in de gaten gehouden
worden. Dit duurt ongeveer 30 minuten. Na de prik duurt het ongeveer 15
minuten voordat het medicijn gaat werken.

Voordelen
Pethidine heeft een sterk pijnstillend effect. U kunt hierdoor uitrusten en
de pijn beter opvangen. Daardoor gaat de ontsluiting vaak sneller. Het
medicijn kan toegediend worden door de verpleegkundige die voor u zorgt.
Nadelen
Voor de moeder
Een injectie met pethidine werkt niet langer dan twee tot vier uur. Soms
is dit te kort. U kunt dan eventueel nog een injectie krijgen. Soms wordt
u misselijk, duizelig of krijgt u hoofdpijn. Pethidine maakt dat u slaperig
wordt en minder merkt van wat er om u heen gebeurt. Dat kan ervoor
zorgen dat sommige vrouwen de bevalling niet bewust ervaren en soms
zelfs akelig vinden. Achteraf kunnen zij het gevoel hebben dat zij een deel
van de bevalling “kwijt” zijn. Wanneer de arts of de verloskundige denkt
dat dit problemen oplevert, bijvoorbeeld dat u hierdoor niet goed kunt
persen, dan kan een medicijn (Naloxon) worden gegeven dat de werking
van pethidine tegengaat. Pethidine wordt alleen in het ziekenhuis gegeven.
Als u dit medicijn krijgt, kunt u wel bevallen met uw eigen verloskundige.
Als u eenmaal de injectie heeft gekregen, mag u niet meer rondlopen omdat
u suf kunt zijn en kunt vallen. Wanneer u zware astma heeft of bepaalde
medicijnen gebruikt, kunt u deze vorm van pijnstilling mogelijk niet krijgen.
Voor het kind
Omdat pethidine door de placenta (moederkoek) heengaat, komt het ook
bij de baby terecht. De baby wordt hierdoor in de baarmoeder ook slaperig
en minder beweeglijk. Ook kan pethidine de ademhaling van het kind
remmen, waardoor het na de geboorte moeite kan hebben met ademen of
nog wat suf is. Het kan verder gebeuren dat de baby na de geboorte minder
goed drinkt. Er zijn medicijnen die gegeven kunnen worden om de werking
van de pethidine tegen te gaan. Dit wordt dan na de geboorte via een prikje
in het been van uw kindje gegeven. Als de verloskundige of arts twijfelt
over de toestand van uw baby, kan dat een reden zijn om geen pethidine te
geven.

Epidurale anesthesie (ruggenprik)
Er zijn twee soorten ruggenprik, de epidurale en de spinale. Als u een
ruggenprik krijgt en normaal bevalt, krijgt u een epidurale ruggenprik.
Bij een keizersnede wordt meestal een spinale ruggenprik toegediend.
Dit wordt beschreven achterin deze folder en in de folder Keizersnee. In
deze folder zullen we de algemene term ruggenprik gebruiken wanneer
gesproken wordt over pijnstilling bij een normale bevalling.
Bij een ruggenprik plaatst de anesthesioloog via een naald een slangetje in
uw onderrug, dicht bij de zenuwen die daar lopen. Via dit slangetje spuit de
anesthesioloog verdovingsvloeistof in de ruimte tussen de ruggenwervels
(de epidurale ruimte, vandaar de naam epidurale ruggenprik). Hier lopen
zenuwen door die pijnprikkels van de baarmoeder en de bekkenbodem
vervoeren naar de hersenen. Als deze zenuwen worden uitgeschakeld,
voelt u de pijn van de weeën niet meer. Behalve pijnzenuwen lopen in deze
ruimte ook zenuwen die de spieren in het onderlichaam aansturen. Hierdoor
kan bij een ruggenprik ook de spierkracht in de benen tijdelijk afnemen,
waardoor u minder gevoel in benen en onderbuik kunt krijgen.
Voorbereidingen en controles
De verpleegkundige geeft u een infuus. Dit is een naaldje in uw arm
waardoor extra vocht zal worden toegediend. Dit is nodig om te voorkomen
dat uw bloeddruk te veel daalt. Het dalen van de bloeddruk kan een reactie
zijn op de medicijnen. Uw pols en bloeddruk worden gecontroleerd. De
harttonen van het kind worden gecontroleerd met een CTG.
Het plaatsen van de ruggenprik
De ruggenprik wordt door een anesthesioloog gegeven. Dit gebeurt op een
speciale kamer met apparatuur bij de operatieafdeling. De anesthesioloog
prikt terwijl u voorovergebogen zit. U moet uw rug zo bol mogelijk maken
en uw lichaam zo stil mogelijk houden. Hierdoor is de ruimte tussen de
ruggenwervels groter.
De huid op de prikplaats wordt schoongemaakt met desinfecterend
middel en plaatselijk verdoofd met een dunne naald. Vervolgens prikt de
arts een grotere naald in de rug. Door deze naald wordt een dun slangetje

tussen de wervels ingebracht. Vervolgens worden door dit slangetje de
pijnstillingsvloeistof toegediend, waardoor de zenuwen tijdelijk worden
uitgeschakeld. Het slangetje wordt op zijn plaats gehouden door een
pleister.
Wat voelt u?
U voelt eerst een klein prikje van de verdoving. De prik waar het slangetje
mee ingebracht wordt, duurt kort en doet door de verdoving van de huid
praktisch geen pijn. Het inbrengen van het slangetje kan een soort schokje
geven wanneer dit op de juiste plek zit.
Na de prik
Als het slangetje eenmaal is aangebracht, kunt u zich weer bewegen. Het
slangetje wordt aangesloten op een pompje waardoor continu een kleine
hoeveelheid verdovingsvloeistof loopt. Gemiddeld duurt het tien tot 30
minuten voordat u het effect merkt.
Verdere controles
Tijdens de bevalling worden uw bloeddruk, pols en uw temperatuur
regelmatig gecontroleerd. De verpleegkundige die voor u zorgt, zal
regelmatig aan u vragen of de pijnstilling nog voldoende werkt. Uw baby
wordt continu in de gaten gehouden door middel van het CTG.
Omdat u geen gevoel meer heeft in het onderste gedeelte van uw lichaam,
voelt u ook niet meer dat u moet plassen. Hiervoor krijgt u tijdelijk een
blaaskatheter. Dit is een slangetje dat via de urinebuis ingebracht wordt
naar de blaas en uw blaas leeg houdt.
Het effect van de ruggenprik
Meestal ervaart u vrijwel geen pijn meer tijdens de ontsluiting of tijdens het
persen. Soms kunnen uw benen slap worden of krijgt u een tintelend, doof
gevoel in uw buikhuid en/of uw benen. Deze effecten verdwijnen als met de
medicijnen wordt gestopt.
Het kan zijn dat de ruggenprik onvoldoende resultaat heeft. Bij ongeveer
vijf tot tien procent van de vrouwen is dit het geval. Dan moet gekeken
worden of het slangetje goed zit. Soms is het nodig om opnieuw te prikken.

De anesthesioloog zoekt naar een evenwicht in de dosering. De pijn
moet draaglijk zijn, terwijl de bijwerkingen zo klein mogelijk zijn. Op het
hoogtepunt van een wee kunt u dus toch nog wat druk of een beetje pijn
voelen. Door de ruggenprik krijgt u echter rust en kunt u weer op krachten
komen. Door vermindering van pijn en angst kan de ontsluiting dan sneller
verlopen.
Hoe gaat de bevalling bij een ruggenprik?
De ruggenprik blijft zitten totdat u bevallen bent. De meeste vrouwen
krijgen en voelen de persweeën ondanks de ruggenprik wel. Soms duurt
het een tijdje voordat de spontane persdrang op gang komt. Wanneer
dit te lang duurt of niet gebeurt, wordt de pomp stopgezet waarmee de
medicijnen worden toegediend. U gaat dan zelf weer de weeën en de
persdrang voelen. De uitdrijvingsfase kan hierdoor wat langer duren. Als dit
te lang duurt, kan de arts besluiten tot een vacuüm- of tangverlossing.
Kan een ruggenprik altijd gegeven worden?
In de ziekenhuizen van HMC is een ruggenprik in principe 24 uur per dag
mogelijk. In bepaalde situaties is een ruggenprik onwenselijk, zoals bij
stoornissen in de bloedstolling, bij infecties, bij sommige neurologische
aandoeningen en bij afwijkingen of eerdere operaties aan de wervelkolom.
Als u overgewicht heeft, kan het plaatsen van de ruggenprik moeizamer en
langzamer verlopen.
Bijwerkingen
Bloeddrukdaling
Door de medicijnen van de ruggenprik worden de bloedvaten in de
onderste lichaamshelft wijder. Daardoor kan de bloeddruk dalen. Om dit te
voorkomen, krijgt u al voor het inbrengen van de ruggenprik extra vocht
via een infuus. Bij een te lage bloeddruk kunt u zich niet lekker voelen of
duizelig worden. Door de bloeddrukdaling kan eventueel de hartslag van uw
baby ook veranderen. Dit wordt zichtbaar op het CTG.

Blaasfunctie
Door de verdoving van het onderlichaam kunt u bij een ruggenprik moeilijk
voelen of uw blaas vol is. Ook plassen kan moeilijk zijn. Hiervoor krijgt u
tijdelijk een blaaskatheter. Dit is een slangetje naar de blaas die de urine
afvoert en zo de blaas leeg houdt.
Jeuk
Een lichte jeuk is soms een reactie op de gebruikte verdovingsvloeistof.
Behandeling is zelden nodig.
Rillen
Het kan gebeuren dat u na het prikken van de ruggenprik gaat rillen zonder
dat u het koud hebt. Dit is onschuldig en meestal van korte duur. Het rillen
ontstaat door veranderingen in uw temperatuurgevoel.
Koorts
Als de ruggenprik langdurig aanwezig is, kan dit leiden tot koorts bij
de moeder en een versnelde hartslag bij moeder en kind. Wanneer uw
temperatuur boven de 38 graden komt en de hartslag van uw baby boven
de 160 slagen per minuut, wordt antibiotica via het infuus toegediend. Dit
is uit voorzorg, omdat koorts en een hoge hartslag tekenen van een infectie
kunnen zijn. Uw kindje wordt na de bevalling nagekeken door de kinderarts
en wordt indien nodig voor observatie naar de kinderafdeling overgebracht.
Complicaties
Hoofdpijn
Bij één procent van alle patiënten met een ruggenprik komt het voor dat
de ruimte rond het ruggenmerg (de spinale ruimte) wordt aangeprikt. Het
gevolg is hoofdpijn, die meestal pas de volgende dag optreedt. Het is een
vervelende complicatie. Bij hoofdpijn is het belangrijk dat contact opneemt
met uw arts. Die zal dan overleggen met de anesthesioloog.

Rugklachten
Rugklachten tijdens de zwangerschap en rondom de bevalling komen bij
vijf tot 30 procent van de vrouwen voor. Rugklachten na een bevalling met
een ruggenprik worden niet rechtstreeks door de ruggenprik veroorzaakt,
maar zijn vermoedelijk het gevolg van de ongebruikelijke houding tijdens
de bevalling. Wel kan de ruggenprik tijdelijk een beurs gevoel geven op de
plaats van de prik.
Invloed pijnmedicatie op start van de voeding
De periode direct na de geboorte is erg belangrijk om de borstvoeding te
doen slagen. De baby gebruikt zijn reflexen (zoek-, zuig- en slikreflex) om,
met of zonder hulp, de borst te vinden en te drinken aan de borst. Door
de pijnstilling of een kunstverlossing kunnen deze reflexen afgevlakt zijn,
waardoor het voor de baby moeilijker is om zelf de borst te zoeken.
Het gebruik van oxytocine (weeënopwekker) kan ervoor zorgen dat de
vrijlating van de natuurlijke oxytocine moeizamer verloopt. Veel huid-ophuid-contact (minimaal één uur), direct na de geboorte en in de dagen erna,
kan dan helpen. Oxytocine is een hormoon dat er mede voor zorgt dat de
borstvoeding wordt aangemaakt.
Epidurale anesthesie kan koorts bij de moeder veroorzaken. Hiervoor wordt
tijdens de baring antibiotica via het infuus gegeven. Met deze antibiotica
kan gewoon borstvoeding gegeven worden. Als moeder koorts heeft,
wordt er overlegd met de kinderarts. Omdat koorts een teken kan zijn van
een infectie, kan de kinderarts beslissen om de baby op te nemen op de
couveuseafdeling ter observatie en voor de toediening van antibiotica. Wij
raden u aan om extra begeleiding bij het geven van borstvoeding te vragen,
wanneer dit nodig is.
Overige complicaties
De kans dat grote hoeveelheden verdovingsvloeistoffen ongewild in
bloedbaan of hersenvocht terechtkomen, is bijzonder klein. In een dergelijk
geval wordt de ademhaling moeilijker. Hiervoor wordt u dan behandeld.

Voor- en nadelen
• Een ruggenprik is de meest effectieve vorm van pijnbestrijding tijdens de
bevalling omdat het in de meeste gevallen alle pijn wegneemt en het niet
uitwerkt.
• Een ruggenprik kan dag en nacht gegeven worden.
• Een ruggenprik geeft gedurende de hele bevalling pijnstilling. Afhankelijk
van de situatie kan de arts besluiten de ruggenprik te stoppen, waardoor
u weer meer pijn gaat voelen.
• Uw conditie en die van de baby worden continu bewaakt. Hierdoor ligt u
op bed aan draden vast en kunt u het bed niet verlaten.
• De kans op ernstige complicaties is zeer gering. Soms kunnen vervelende
bijwerkingen optreden die niet ernstig zijn: bloeddrukdaling, hoofdpijn,
krachtverlies in de benen, jeuk, verminderde blaasfunctie en koorts. Deze
klachten zijn goed behandelbaar en van tijdelijke aard.
• Bij ongeveer vijf tot tien procent van de vrouwen is het pijnstillende effect
onvoldoende.
• Bij een ruggenprik is er een verhoogde kans op een kunstverlossing. Het
gaat hierbij om een vacuüm- of een tangverlossing. Er is geen verhoogde
kans op een keizersnede.

Pijnstilling met behulp van lachgas
In HMC Westeinde gebruiken we lachgas als pijnbestrijding tijdens de
bevalling. Het ziekenhuis heeft technische voorzieningen die wettelijk
zijn voorgeschreven om te voorkomen dat de medewerkers, die dagelijks
lachgas toedienen, hiervan teveel inademen. In Nederlandse ziekenhuizen
is het gebruik van lachgas een tijdlang minimaal geweest vanwege de
vraag of chronische blootstelling van lachgas gevaarlijk zou zijn voor
de medewerkers op de verloskamers. In tegenstelling tot landen als
Engeland, Canada, Australië, Finland, Zweden en Noorwegen waar het
veelvuldig wordt gebruikt.
Voor wie?
Voor vrouwen die onder leiding van de verloskundige bevallen en een wens
hebben voor pijnbestrijding bij een verder ongecompliceerde (“zonder
problemen”) bevalling. Maar ook voor vrouwen die onder leiding van de

gynaecoloog bevallen en waarbij lachgas tijdens de bevalling medisch
verantwoord is.
Hoe werkt het?
Lachgas is een mengsel van stikstofgas en zuurstof wat ingeademd
wordt. Het heeft effect op de zenuwgeleiding van de pijnsignalen naar
de hersenen toe. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het mechanisme
werkt. Onderzoek naar de werkzaamheid van lachgas als pijnbehandeling
tijdens de bevalling laat zien dat vrouwen hierdoor minder pijn hebben.
Bij 40-50% van de vrouwen helpt lachgas voldoende en is geen andere
pijnbestrijding meer nodig. Lachgas zorgt er voor dat de vrouw wat
doezelig wordt en dat de scherpste pijn niet meer gevoeld wordt. Het werkt
snel en kortdurend. Soms kunnen vrouwen er ook heel uitgelaten en blij
van worden. Vandaar de naam “lachgas”. Lachgas heeft geen invloed op het
verloop van de bevalling en ook geen effecten op het kind.
Wanneer wordt het gegeven?
Lachgas kan op ieder moment tijdens de ontsluiting gegeven worden, maar
de ontsluiting dient al wel enigszins gevorderd te zijn. Het lachgas helpt
u ontspannen en verdooft u een beetje. Tijdens het persen kunt u geen
gebruik meer maken van lachgas, omdat u zich dan volledig moet kunnen
concentreren. Nadat u stopt met gebruik van lachgas, krijgt u nog vijf
minuten zuurstof toegediend. Hierdoor verdwijnt de werking van lachgas.
Voordelen van lachgas
• Het werkt direct vanaf het moment dat u het gaat gebruiken.
• Lachgas zorgt ervoor dat u goed kunt ontspannen.
• U maakt de bevalling bewust mee.
• Zodra het lachgas gestopt is, is het snel uit uw lichaam verdwenen.
Nadelen van lachgas
• Zie bijwerkingen
• U kunt niet rondlopen.
• Tijdens het persen kun u geen lachgas gebruiken.
• U kunt alleen gebruik maken van lachgas, wanneer dit beschikbaar is

op de afdeling (er kunnen maximaal twee patiënten tegelijk lachgas
gebruiken). Vraag naar de mogelijkheden.
Mogelijke bijwerkingen van lachgas
• Misselijkheid en braken (kan ook zonder lachgas optreden bij een
bevalling).
• Duizeligheid.
• Uitgelaten stemming.
• Slaperigheid en dromerigheid.
• Angst voor de benauwdheid door het masker.
Hoe wordt lachgas toegediend?
Lachgas wordt alleen gegeven vanaf het moment dat de wee begint totdat
deze weer is verdwenen en wordt met behulp van een masker toegediend
(zie afbeelding 1). Dit masker houdt u zelf vast. U dient ongeveer een halve
minuut voor de wee begint te starten met het lachgas door (diep) in te
ademen. Dit zorgt ervoor dat u tijdens de wee het meeste effect heeft.
De concentratie lachgas in de verloskamer moet zo laag mogelijk
gehouden worden, zodat de veiligheid van de medewerkers gewaarborgd
blijft. Daarom moet u een kinmasker dragen zodat al het door u weer
uitgeademde lachgas wordt weggezogen. Vrouwen blijken geen last te
hebben van deze maskers. Bij het stoppen van het lachgas krijgt u nog
vijf minuten zuurstof toegediend met een zuurstof masker en moet u
vervolgens het kinmasker nog 20 minuten ophouden, omdat in de resten
uitgeademde lucht nog lachgas aanwezig is.

Foto 1 Lachgas masker (deze geeft de lachgas)

Instructie tijdens de bevalling
De verloskundig/gynaecoloog of verpleegkundige zal u begeleiden tijdens
het toedienen van het lachgas met het masker. Tijdens de bevalling zullen
zij instructies geven.
Als na 15 minuten blijkt dat het gebruik van het lachgas met masker en
kinmasker niet goed gaat, dan wordt de pijnstilling gestaakt. Anders komt
er namelijk teveel lachgas in de kamer vrij waardoor de medewerkers teveel
inademen.
Tot slot
Lachgas is een snel werkende pijnstiller die niet moeilijk is in het gebruik. U,
uw baby en het proces van de bevalling worden tijdens het gebruik ervan
uiteraard goed in de gaten gehouden. De keuze voor pijnstilling maakt u in
samenspraak met uw partner en uw verloskundige of gynaecoloog.
Vragen
Hebt u nog vragen? Bespreek deze met uw verloskundige of gynaecoloog.
Zij zijn altijd bereid uw vragen te beantwoorden!

Wat als u een operatie nodig heeft?
Bij de keizersnede kan zowel epidurale als spinale anesthesie worden
toegepast. Bij een geplande keizersnede wordt meestal spinale anesthesie
gegeven. Bij spoed wordt ook spinale anesthesie gegeven. Spinale
anesthesie werkt snel en sterk.
Anders wordt het meestal als u al een epidurale ruggenprik heeft gehad.
In dat geval wordt deze epidurale ruggenprik vaak ook gebruikt voor de
keizersnede. Er wordt dan een sterkere lokale verdoving door het slangetje
gespoten om de onderste helft van uw lichaam sterk te verdoven.
Hierboven zijn we al ingegaan op epidurale anesthesie. Nu volgt nog een
toelichting op spinale anesthesie.

Wat is spinale anesthesie?
Bij spinale anesthesie spuit de anesthesioloog via een dunne naald
een kleine hoeveelheid verdovingsvloeistof tussen de wervels in de
vloeistofruimte die zich om het ruggenmerg bevindt. De spinale ruggenprik
zelf doet bijna nooit pijn en duurt kort. Soms wordt eerst de huid gevoelloos
gemaakt. Een enkele keer kunt u tijdens het prikken een pijnscheut in uw
benen voelen. Al heel snel is het onderlichaam tot boven de navel verdoofd.
In het begin voelt u een warm, tintelend gevoel in uw benen.
Als de prik is ingewerkt, kunt u uw benen niet of nauwelijks meer bewegen.
De plaats waar de gynaecoloog de snede maakt, is volledig verdoofd. U
heeft tijdens de operatie geen pijn, maar u voelt wel dat de gynaecoloog
bezig is om bijvoorbeeld buikspieren opzij te drukken. U bent gewoon bij
bewustzijn. Afhankelijk van de omstandigheden is het mogelijk uw kind
direct na de geboorte te zien. Meer informatie over de operatie zelf vindt u
in de folder “Een keizersnee”.
Bijwerkingen en eventuele complicaties van spinale anesthesie
Bloeddrukdaling
Door de medicijnen van de ruggenprik worden de bloedvaten in de
onderste lichaamshelft wijder. Daardoor kan de bloeddruk dalen. Om dit te
voorkomen, krijgt u al voor het inbrengen van de ruggenprik extra vocht
via een infuus. Bij een te lage bloeddruk kunt u zich niet lekker voelen of
duizelig worden. Door de bloeddrukdaling kan eventueel de hartslag van uw
baby ook veranderen. Dit wordt zichtbaar op het CTG.
Een benauwd gevoel
Een enkele keer gaat de verdovingsvloeistof omhoog binnen de ruimte
waarin gespoten is. Dit kan een benauwd en soms angstig gevoel geven.
Angst is niet nodig omdat de anesthesioloog uw ademhaling intensief
controleert en zo nodig ondersteunt.

Hoofdpijn
Bij spinale anesthesie wordt een klein gaatje gemaakt in het vlies dat zich
rond het ruggenmerg bevindt. Vrijwel altijd sluit dit gaatje vanzelf, maar
een enkele keer blijft er wat vocht uitlekken. Het gevolg is hoofdpijn. De
kans hierop is één tot drie procent. Dit is een vervelende, maar onschuldige
complicatie die behandeld kan worden.
Een totaal spinaal blok
Bij een totaal spinaal blok verdooft de verdovingsvloeistof ook het
bovenste gedeelte van het lichaam. Zelf ademen is niet mogelijk en de
anesthesioloog zal u narcose moeten geven om u te kunnen beademen.
Zodra de verdovingsvloeistof is uitgewerkt, kunt u weer gewoon ademen.
Dit is een zeer zeldzame complicatie.
Is spinale anesthesie altijd mogelijk?
Op elk tijdstip van de dag is spinale anesthesie voor een keizersnede
mogelijk; ook als u al weeën heeft. Een enkele keer vindt de gynaecoloog of
de anesthesioloog een ruggenprik onwenselijk. Bijvoorbeeld als er erg veel
haast bij is of als u een stoornis in de bloedstolling of een infectie heeft.

Informatiefilm pijnstilling
Op de website HMC kunt u een animatiefilm over pijnstilling bekijken:
www.haaglandenmc.nl/specialismen/afdeling/vrouw-en-kindzorg.
Ook op de website van de KNOV kunt u een film over pijnstilling tijdens de
bevalling downloaden via www.deverloskundige.nl/over-de-verloskundige.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u deze
bespreken met uw arts of verloskundige. Wij verzoeken u contact op te
nemen met het ziekenhuis tijdens kantooruren wanneer uw vraag geen
spoed heeft. De contactgegevens:
• Gynaecologie/Verloskunde HMC Bronovo: 088 979 46 90
• Gynaecologie/Verloskunde HMC Westeinde: 088 979 24 22

Bij spoed buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de
volgende telefoonnummers:
• HMC Bronovo: 088 979 79 00. Vraag vervolgens naar de afdeling
Verloskunde van HMC Bronovo
• HMC Westeinde: 088 979 21 04

Verantwoording tekst
Deze tekst is officieel vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van
Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) in samenwerking met de Sectie
Obstetrische Anesthesie van de Nederlandse Vereniging van Anesthesie.
De tekst is aangepast aan de werkwijze binnen HMC.

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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