
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PIJNSTILLING TIJDENS DE BEVALLING 



Inleiding 
Er zijn verschillende keuzes mogelijk ten aanzien van 
pijnbestrijding tijdens de bevalling. Deze folder informeert u 
over twee belangrijke mogelijkheden. Uw verloskundige of 
gynaecoloog maakt met u de overweging, welke mogelijkheid 
voor u het beste is. 
 

PCA POMP 
Op de Kraamsuites beschouwen we de PCA pomp (Patient 
Controlled Analgesia) als een goed middel voor pijnstilling 
tijdens de bevalling. Hierbij wordt een krachtig, maar zeer kort 
werkend opiaat (Remifentanil) gebruikt. Dit middel wordt 
opgelost en via een infuus in een ader toegediend. 
Het infuus voor de Remifentanilpomp kan altijd meteen 
geplaatst worden en dit vindt plaats op de Kraamsuite waar u 
verblijft. 
 
Toediening 
De pomp wordt bediend door de patient zelf. U bent als het 
ware de regisseuse over uw pijn (beleving) en hoeveelheid 
verdoving.  
Tijdens de toediening van deze pijnstilling wordt uw bloeddruk 
bewaakt en krijgt u een metertje aan de vinger om het 
zuurstofgehalte in het bloed te controleren.  
 
Mogelijke nadelen 
De mogelijke nadelen van de PCA pomp zijn jeuk en iets 
minder goed kunnen ademen (lichte ademdepressie). Jeuk en 
ademdepressie kunnen ook optreden bij andere vormen van 
pijnstilling en waarschijnlijk ook bij een bevalling zonder 
pijnstilling.  
 
Mocht deze methode van pijnstilling onvoldoende werken, dan 
is een epiduraal katheter te overwegen. 
 
 
 

 
 
 



Epiduraal katheter (ruggenprik) 
Sinds enige jaren is de invoering van een ruggenprik 
(epiduraal) verdoving naar voren geschoven als het middel bij 
uitstek om de pijn tijdens bevallen te verminderen. 
Een epidurale katheter is een zeer dun slangetje, dat door 
middel van een prik in de rug onder de huid wordt geplaatst.  
 
Plaatsing ruggenprik 
Een epiduraal katheter kan, in tegenstelling tot het infuus bij de 

Remifentanilpomp, niet op de Kraamsuite worden geplaatst. In 
het OK-complex plaatst de anesthesist bij u de katheter. Er is, 
net als in andere ziekenhuizen, een kans dat omstandigheden 
op het OK-complex, bijvoorbeeld spoedoperaties, van invloed 
zijn op de timing. Gemiddeld neemt het tenminste een uur in 
beslag om op verantwoorde wijze en met voldoende bewaking 
een epiduraal katheter te plaatsen.  
Bij een ruggenprik wordt een katheter geplaatst in de rug, bij 
voorkeur als de ontsluiting nog geen zes centimeter is.  
 

Voordelen 
Voordelen van een epidurale anesthesie is dat de pijnbestrijding 
redelijk nauwkeurig gestuurd kan worden door de anesthesist. 
In deze fase van de bevalling wordt niet naar volledig pijnvrij 
gestreefd, veranderingen in het pijnpatroon moeten opgemerkt 
kunnen worden door de aanstaande moeder. Als volledige 
ontsluiting bereikt is, wordt de epiduraal-pomp uitgezet. Zo 
kunt u de persweeën voelen en meepersen, zodat de baby 
geboren kan worden. We weten dat veel vrouwen zonder 

pijnstilling kunnen bevallen, maar voor een aantal kan een 
epiduraal een welkome ondersteuning zijn. Indien de bevalling 
prettig verloopt, komt dit de rust van de moeder en de binding 
met het kind ten goede. 
 
Nadelen en mogelijke complicaties 
Een ruggenprik heeft helaas ook nadelen. Voor wat betreft de 
bevalling is het aangetoond dat er een iets grotere kans is op 
een ‘kunstverlossing’, zoals een tangverlossing of 

vacuümverlossing. Er is geen grotere kans op een keizersnede. 
Wel is de moeder meestal wat meer uitgerust om aan het 
actieve deel van de bevalling deel te nemen.  
 



De kans op complicaties is een ander nadeel. De belangrijkste 
zijn: 
 technisch falen: het lukt niet de katheter te plaatsen; 
 koorts, het kan zijn dat uw baby hierdoor een nacht ter 

observatie in het ziekenhuis moet blijven; 
 tijdelijk krachtsverlies in de benen; 
 jeuk; 
 1 procent van de gevallen hoofdpijnklachten. 
 
Daarnaast bestaan - overigens zeldzaam - ernstiger 

complicaties, zoals een bloeding in de epidurale ruimte of een 
hersenvliesontsteking. Dit kan gepaard gaan met langer 
durende en helaas soms blijvende schade, zoals 
gevoelsstoornissen, spierzwakte of zelfs een dwarslaesie. 
 
Wanneer kan een epiduraal katheter niet worden geplaatst? 
 Als er een infectie zit op de prikplaats. 
 Als er een storing is in de bloedstolling. 
 Bij ernstig, niet behandeld bloedverlies. 

 Bij anatomische afwijkingen aan de rug. 
 Bij neurologische afwijkingen. 

 

Vragen 
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan 
kunt u telefonisch contact opnemen met de polikliniek 
Gynaecologie, via telefoonnummer 010 – 461 6202. 
 

Beeld 
Hoe ga je om met pijn? 
 https://deverloskundige.nl/bevalling/subtekstpagina/221/fil

m-jouw-bevalling-hoe-ga-je-om-met-pijn/  
 https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/pijn-tijdens-bevalling
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