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Epidurale verdoving 

Ter bevordering van het leesgemak wordt in elke brochure de derde persoon enkelvoud mannelijk 

gebruikt: “hij”, ongeacht het geslacht van het onderwerp in de zin. 
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Versiedatum 10.2015 | Verantwoordelijke informatie: dr. Bart De Pauw

Elke bevalling is uniek
De pijn van een bevalling is erg verschillend van persoon tot persoon, van zwan-
gerschap tot zwangerschap. De grootte en de positie van de baby, de vorm van 
uw bekken, het feit of de weeën al dan niet worden opgewekt of versterkt met 
medicijnen, de duur van de weeën, … maken elke bevalling apart. 

In de prenatale kinesitherapie- en informatiesessies worden technieken bespro-
ken en aangeleerd die de pijn van de weeën verlichten door ontspannings- en 
ademhalingsoefeningen, massage, warme baden, ... Het zorgteam van de afde-
ling Materniteit zal u hierbij helpen.

Voor een aantal moeders is de pijn toch 
nog onvoldoende onder controle. Dan 
kan een epidurale verdoving worden uit-
gevoerd, wat vroeger ook wel eens pijnlo-
ze bevalling werd genoemd. 
Deze techniek biedt de sterkste vorm van 
verdoving, maar is tegelijkertijd ook de 
meest technische. De tussenkomst van 
een anesthesist, een infuus en een prik in 
de rug zijn immers noodzakelijk. 

Aan de hand van deze brochure wensen 
wij te helpen bij uw keuze om te bevallen
met of zonder een epidurale verdoving.

Achteraan de brochure vindt u een vragenlijst. Vul deze thuis volledig en zo ac-
curaat mogelijk in, hij dient namelijk om het team anesthesisten te informeren 
over uw gezondheidstoestand, zowel voor een epidurale verdoving als voor een 
eventuele keizersnede. Vergeet deze vragenlijst niet mee te brengen naar de 
afdeling Materniteit. 
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Epidurale verdoving
Zenuwbanen geleiden de pijnprikkels van de weeën en de bevalling naar de her-
senen via het ruggenmerg. Het doel is om die zenuwbanen te verdoven net voor 
ze het ruggenmerg binnengaan, in de epidurale ruimte, welke zich net buiten de 
vliezen die het ruggenmerg omgeven, bevindt. Zo is het doorgaans mogelijk om 
de pijn te beheersen.

De epidurale of ruggenprikverdoving wordt in de verloskamer van de afdeling 
Materniteit uitgevoerd door de anesthesist. Vooraf plaatst de vroedvrouw een 
infuus in uw arm om extra vocht toe te dienen om te voorkomen dat de bloed-
druk te sterk daalt na het toedienen van de pijnmedicatie in uw rug. 

De anesthesist prikt terwijl u op uw zij ligt 
of voorovergebogen zit. U maakt uw rug 
bol en houdt uw lichaam stil zodat de 
ruimte tussen de ruggenwervels zo goed 
mogelijk bereikbaar is. De anesthesist ont-
smet en verdooft de huid ter hoogte van 
de insteekplaats onderaan de rug. Nadien 
wordt met een naald in het midden van de 

rug de epidurale ruimte aangeprikt. Eventueel spuit de anesthesist dan al ver-
doving in. Vervolgens plaatst hij een hele dunne leiding, de katheter, waarlangs 
verder de verdovende medicatie wordt ingespoten. De aanwezigheid van deze 
katheter voelt u niet. 

De verdovende medicatie bestaat uit een combinatie van een lokaal verdoven-
de stof en een krachtige pijnstiller. De tijd die de medicatie nodig heeft om de 
zenuwbanen te verdoven kan tot twintig minuten duren.

De anesthesist verbindt een pompje aan de katheter, zodat de werking van de 
verdoving zo lang kan duren als nodig. De vroedvrouw helpt u uiteraard bij het 
gebruik van dit apparaat. Tijdens het verdere verloop van de bevalling contro-
leert de vroedvrouw regelmatig uw bloeddruk en polsslag. Ook de conditie van 
uw baby wordt bewaakt via monitoring.
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De bedoeling van de epidurale is om de pijn zo veel mogelijk weg te nemen 
en u toch toe te laten om te voelen wanneer u weeën heeft. Het is van belang 
om de spieren niet te veel te verdoven zodat de spierkracht bij de bevalling maxi-
maal blijft. De verdunning en de hoeveelheid van de toegediende medicijnen 
streeft naar een evenwicht tussen de verdovende werking en het bewaren van 
de spierkracht.

Uw onderste lichaamshelft kan licht gevoelloos worden en mogelijk heeft u min-
der kracht in uw benen. Na het plaatsen van de epidurale mag u daarom niet 
meer alleen rechtstaan of stappen tot de medicijnen uitgewerkt zijn.
Na de bevalling wordt de katheter verwijderd door de vroedvrouw, dit verloopt 
pijnloos.

Wie komt in aanmerking
Er zijn medische indicaties waarvoor uw gynaecoloog een ruggenprik kan aan-
raden, bijvoorbeeld wanneer de arbeid te lang gaat duren, te vermoeiend wordt 
en niet vooruit gaat. Bij een te ver gevorderde ontsluiting daarentegen heeft het 
toedienen van een epidurale verdoving meestal geen zin meer en kan het zijn 
dat de gynaecoloog en anesthesist in samenspraak beslissen om geen epidurale 
verdoving meer toe te dienen. 

Er zijn ook een aantal medische tegenindicaties. Stollingsstoornissen, een lo-
kale infectie van de huid ter hoogte van de insteekplaats of een allergie op lokaal 
verdovende middelen, sluiten het toedienen van een epidurale verdoving uit. 
Afwijkingen van de rug, zoals scoliose of discus hernia, kunnen het plaatsen be-
moeilijken, maar sluiten die niet noodzakelijk uit. Na bepaalde rugoperaties kan 
het ook onmogelijk zijn een epidurale verdoving toe te passen. 

Heeft u een afwijking van de rug of een rugoperatie ondergaan, bespreek dit 
dan op voorhand met uw gynaecoloog zodat eventueel voordien bijkomend me-
disch advies aan de anesthesist kan gevraagd worden.
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Mogelijke bijwerkingen, complicaties
Het toedienen van een epidurale verdoving gebeurt door een anesthesist. Het is 
een delicate procedure, waarbij een naald wordt ingebracht vlak bij de centrale 
zenuwen. Alleen in ervaren handen kunnen complicaties tot een minimum wor-
den herleid. 

Zoals alle medicatie kan ook een epidurale verdoving bijwerkingen of complica-
ties veroorzaken. Het wel of niet optreden hiervan zegt niets over de werking van 
het medicijn. De meest voorkomende bijwerkingen zijn gewoonlijk mild van aard 
en verdwijnen spontaan na een enige tijd. 

 � Soms krijgen moeders jeuk, een vaker voorkomende bijwerking van de ge-
bruikte medicijnen. De jeuk verdwijnt snel na het stoppen van de toediening.

 � Vertragen van de arbeid: occasioneel verminderen de weeën in kracht en fre-
quentie. Hierdoor vergroot de kans dat de verloskundige hulpmiddelen ge-
bruikt bij de bevalling. Bij andere moeders geeft de epidurale verdoving een 
goede ontspanning en verloopt alles net vlotter en sneller.

 � Lage bloeddruk: door de verdovende medicatie kan de bloeddruk dalen. Uw 
bloeddruk wordt de hele tijd opgevolgd, een eventuele daling wordt dan ook 
snel opgevangen.

 � Hoge uitbreiding: het verdoofde gebied kan zich verder uitbreiden dan be-
doeld. U merkt dat doordat uw handen gaan tintelen, misschien kunt u ook 
wat moeilijker ademen. De anesthesist zal u dan zuurstof toedienen. 

 � Rugpijn: het kan gebeuren dat u rugpijn krijgt op de plek waar de prik is gege-
ven. Meestal verdwijnt deze na enkele dagen.

 � De epidurale pijnstilling heeft bij ongeveer 5% van de vrouwen onvoldoende 
effect. Dat kan gebeuren doordat het buisje verplaatst is of omdat de verdo-
ving niet sterk genoeg is. Soms is het nodig om opnieuw te prikken.

 � Hoofdpijn die verergert bij rechtkomen. Afhankelijk van de ernst en de duur 
van de hoofdpijn kan een bijkomende inspuiting  nodig zijn.

 � Er bestaan ook enkele zeldzame neveneffecten of complicaties, zoals infec-
ties, ontstekingen, allergische reacties, bloedingen ter hoogte van de rug en 
ruggenmerg, urine-incontinentie, toxische werking van de medicatie op de 
zenuwen. 
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Dit is een niet-limitatieve lijst. De kans dat een van deze complicaties optreedt 
is zeer klein.

Preoperatieve Consultaties
Voor specifieke vragen over anesthesie of een epidurale verdoving kan u terecht 
op de dienst Preoperatieve Consultaties van het AZ Jan Portaels, waar u op con-
sultatie komt bij een anesthesist. 

Dit kan tijdens de volgende uren:

 � Maandag: 9u30-13u15
 � Woensdag: 10u-11u40 en 13u-14u40
 � Vrijdag: 10u-11u40 en 13u-14u40

Een afspraak hiervoor maakt u telefonisch via 
het secretariaat van de Preoperatieve Consulta-
ties van maandag tot vrijdag tussen 8u en 16u 
en op woensdag tussen 9u en 17u. 

In te vullen
Achteraan deze brochure vindt u een vragenlijst en een toestemmingsformulier. 
Gelieve deze beide formulieren zo volledig mogelijk in te vullen en te onderte-
kenen. Ze zullen dienen om uw gezondheidstoestand toe te lichten in het kader 
van een eventuele epidurale verdoving, maar ook voor een eventuele keizersne-
de mocht dit nodig zijn.

Vul ze rustig thuis in, onderteken daar waar nodig en breng de beide docu-
menten zeker mee wanneer u komt bevallen of naar de preoperatieve con-
sultatie komt. 
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Tot slot
Sommige toekomstige moeders denken dat een epidurale verdoving de geboor-
te minder natuurlijk maakt. Anderen menen dat de verdoving het net mogelijk 
maakt om de geboorte bewuster te beleven. Feit is dat geen twee bevallingen ge-
lijk zijn, en dat u zelf kan en mag beslissen over uw concrete situatie, bijgestaan 
door het team van de verloskamer.

Met deze brochure heeft de dienst Anesthesie u zo volledig mogelijk proberen te 
informeren over een epidurale verdoving. U kan steeds al uw vragen stellen aan 
uw arts, gynaecoloog of vroedvrouw. Wij wensen u alvast een vlotte bevalling 
toe.
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Nuttige coördinaten

Materniteit | Verloskwartier | T 02 257 58 00
Preoperatieve Consultaties | T 02 257 54 44
Onthaalbalie  | T 02 254 64 00 



Algemeen Ziekenhuis Jan Portaels

Gendarmeriestraat 65 | B-1800 Vilvoorde | T 02 254 64 00 | F 02 257 50 50
info@azjanportaels.be | www.azjanportaels.be



Vragenlijst
Epidurale verdoving

Uw naam:       ________________________________________________
Uw voornaam:   ______________________________________________
Uw geboortedatum: __________________________________________

 � Kreeg u vroeger al een epidurale? Zo ja, met welk resultaat?

 � Heeft u problemen met de bloedstolling?

 � Wenst u nog iets te vermelden?
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 � Welke geneesmiddelen neemt u? 

 � Nam u de laatste week aspirine of andere bloedver-
dunners?

 � Bent u allergisch voor bepaalde medicijnen of ont-
smettingsstoffen? Welke?

 � Heeft u een afwijking aan de wervelkolom?



Toestemmingsformulier
Epidurale verdoving

Ondergetekende, mevrouw ________________________________ (uw naam) 
_______________________ (uw voornaam), geboren op ________________ 
(uw geboortedatum) verklaart hierbij:

 � Voldoende geïnformeerd te zijn over de techniek, indicaties, problemen, 
risico’s en complicaties voor het uitvoeren van een epidurale verdoving op 
de afdeling Materniteit en heeft deze uitleg goed begrepen. 

 � Voldoende geïnformeerd te zijn over de alternatieven. 
 � Voldoende mogelijkheden te hebben gekregen om verdere vragen te stel-

len, inzichten te verwerven, algemene of specifieke problemen te bespre-
ken voor het starten van de procedure.

 � De vragenlijst zo volledig en correct mogelijk te hebben ingevuld.
 � Alle bijkomende noodzakelijke medische informatie te hebben meege-

deeld.
 � Toestemming te geven om alle nodige interventies uit te voeren, bijko-

mende onderzoeken te verrichten en complicaties te behandelen.

Datum: ____________________   Handtekening
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