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Protocol taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden inzake veiligheidsmaatregelen 
ten behoeve van lachgastoediening 
 
Doel:  
Duidelijke taak-, rolverdeling tussen organisatie, verloskundigen en andere betrokken 
partijen om de veiligheid voor patiënt en medewerkers te waarborgen 
 
Datum:  
Augustus 2019 
 
Auteurs: 
Gerco Jansen (gynaecoloog), Martine Jager (verloskundige , Rinke Pleging (verloskundige), 
Jenny Verschuren (verloskundige), Kim Remmelink (verloskundige), Colette Bloetjes 
(verloskundige),  Hilda Battjes (manager kraamzorg), Esther Tink (klinisch verloskundige), 
Karin van Houten (obstetrie verpleegkundige), Peter Postma (hoofd gebouw en techniek), 
Jan Nooitgedagt (hoofd MID) en Dirk Yeb Reitsma (centrummanager Vrouw, Moeder en 
Kind) 
 
Afkorting: 
LS = lachgas-inhalatieanalgeticum 
M = management 
VK = verloskundige 
KZ = kraamverzorgende 
VPK = verpleegkundige 
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Verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor het management Tjongerschans 

 
Taak Verantwoordelijkheid / 

bevoegdheid 

Gangbare normen en voorschriften, naleving wetgeving, kwaliteitsbeleid, 
verantwoorde zorg, organisatie van zorgverlening, overlegkaders en 
klachtenbehandeling. 

M 

Het management zier er op toe dat LS uitsluitend wordt gebruikt in een goed 
geventileerde ruimte met toepassing van bronafzuiging.  

M 

Check of medewerkers binnen de TSH een gecertificeerde opleiding met goed 
gevolg hebben afgerond, die is afgestemd op de middelen en materialen die in 
de organisatie gebruikt worden. 
(Bevoegd, bekwaam) 

M 
 

Er is voldoende én geschoold personeel in TSH M 

Verantwoording m.b.t. de hulpmiddelen en voorzieningen: 
- beschikbaarheid en inzetbaarheid van hulpmiddelen en voorzieningen  
- beschikbaarheid procedures  
- aantal geschikte hulpmiddelen 
- ondersteuning door fabrikant / toeleverancier 
- aansprakelijkheid voor schade en melding  
- registratie van incidenten 

M 

Administratie, vastleggen en overdragen van informatie, informatiestromen, 
informatie-uitwisseling en voorlichtings- en instructiemateriaal 

M 

Na afloop van een behandeling volgens protocol: reinig- en 
desinfectieaspecten systeemonderdelen LS. 

M 

Adequate storingssignalering procedure. In dat geval dient namelijk 
onmiddellijk gestopt te worden met het toedienen van LS en dient volgens 
protocol zuurstof gegeven te worden. 

M 

Periodieke controle (één maal per twee maanden) van de apparatuur: gevulde 
cilinders met mengsel lachgas en zuurstof, flush aan 100% zuurstof 
functioneert, geen lekkage van slangen of aansluitpunten, afzuigapparatuur 
voor gasmengsel functioneert. 
Deze controlegegevens in een logboek vermelden. 

M 

Borgen van voldoende cilinder-voorraad op de afdeling en in de 
ziekenhuisopslag. 

M 

Periodieke evaluatie van de lachgasconcentratie in de bevalkamers door een 
gecertificeerde arbeidshygiënist. 
(zie protocol; ‘lachgasmetingen’) 

M 

Periodieke controle (één maal per jaar) van de apparatuur op de afvoer van 
lachgas en controle op de ventilatie van de behandelkamer (ventilatievoud 
van de kamer) naar de buitenlucht. 

M 

Onderhouds- en validatiecontract voor de gehele apparatuur één maal per 
jaar bij de Medisch Instrumentele dienst of een vergelijkbare dienst. 

M 

Alle gegevens van aanschaf, gebruik, onderhoud en reparatie worden 
vastgelegd in het datamanagementsysteem (Ultimo) van de Medisch 
Instrumentele Dienst  

M 
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Verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de professional die de handelingen 

uitvoert; (klinisch) verloskundige 

Taak verantwoordelijkheid en 
bevoegdheid 

VOORBEREIDING  

Verloskundigen en verpleegkundigen hebben een gecertificeerde opleiding 
met goed gevolg afgerond die is afgestemd op de middelen en materialen 
die in de organisatie gebruikt worden. 
(Bevoegd, bekwaam) 

VK / VPK 

Nagaan of zwangere, volgens de gestelde criteria, in aanmerking komt voor 
toediening van lachgas tijdens de partus.  
Het vastleggen van deze bevindingen.  

VK 

Informatiefolder uitreiken door 1e lijns verloskundige aan zwangere tijdens 
de zwangerschap met up-to-date informatie. 

VK 

Het juist toepassen van het protocol: 
- indicatiestelling 
- controleren veiligheidsmaatregelen 
- op tijd staken van de behandeling wanneer dit noodzakelijk is 
- contra-indicaties (KNOV rapport) 

VK  

Voorschrijven / verantwoorden gebruik/ inzet LS in het dossier van 
zwangere. 

VK 

Niet meer dan 2 behandelingen met lachgas in één dienst van 8 uren voor 
de medewerkers van de TSH.  

VK/ VPK 

Benodigdheden t.b.v. procedure; LS toediening (zie werkwijze; ‘toediening 
LS’): 
- klaarzetten 
- controle materialen/apparatuur 

VK  
 

Foetale monitoring volgens protocol. VK 

Adequate reactie bij storing signalering; zie PRT technische beheers 
aspecten tijdens lachgas-inhalatie-analgeticum.  

VK 

TOEDIENING  

Verloskundige blijft op de verloskamer gedurende de toediening van LS; 
Indien medium risk partus blijft verloskundige binnen het gebouw en snel 
oproepbaar voor de obstetrie verpleegkundige.  

VK 

Controle vitale functies zwangere tijdens procedure op:  
- ademhaling,  
- kleur/bewustzijn 
- bloeddruk  
- hartslag 
- temperatuur 
- saturatie-meting 

VK / VPK 

Instructie gebruik toedieningssysteem aan zwangere en kraamverzorgende 
wordt ingezet 

VK 

Instructie veiligheid (kinmasker ophouden ed.) wordt ingezet  VK 

Monitoring (registratie/verslaglegging) van voortgang bij toediening LS VK 

Observatie / controle + vastlegging vitale functies moeder en foetus VK / VPK 

Verwisselen LS cilinder volgens protocol; aan-en afsluiten LS cilinder VK / VPK 

Pasgeborene: observatie eerste twee uren post partum volgens protocol VK / KZ / VPK 
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Verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de verpleegkundige en kraamverzorgende 

 

 

Bronvermelding  
- Randvoorwaarden voor het gebruik van Relivopan in eerstelijns geboortecentra, 

KNOV, maart 2011. 
- Handboek: Toedienen lachgas-inhalatieanalgeticum in een eerstelijns 

geboortecentrum of binnen een verloskamercomplex, Erasmus MC - Afdeling 
Verloskunde & Gynaecologie, Sector Arbo & Milieu en Geboortecentrum Sophia BV, 
september 2016 

- Prospectieve Risicoanalyse; start lachgas toediening in Tjongerschans Ziekenhuis, mei 
2019  

 
 
 

Evaluatie met zwanger en kraamverzorgende. Vastleggen van uitkomsten 
in dossier 

VK 

  
NAZORG 

 

Het na afloop van een behandeling volgens protocol steriliseren c.q. 
reinigen van de toebehoren zoals slangen en maskers volgens het protocol: 
reinig en desinfectieaspecten systeemonderdelen Relivopan. 
 
Non disposable: naar sterilisatie (gele bak spoelkeuken) 

VK / VPK 

Taak Verantwoordelijkheid en 
bevoegdheid 

De kraamverzorgende of verpleegkundige observeert tijdens de 
afwezigheid van de verloskundige de volgende zaken 

- Toestand van de zwangere 
- Of het masker op zijn plek blijft zitten 
- Of de afzuiging aan blijft staan  
- Bij afwijkingen overleg met de verloskundige 

KZ / VPK 

Pasgeborene: algemene observatie eerste twee uren post partum  
 

KZ / VPK 


