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Protocol: Technische beheersmaatregelen tijdens lachgas-inhalatie-
analgeticum 
 

Doel: 
Dit document beschrijft de technische maatregelen die nodig zijn voor het veilig toedienen 
van lachgas tijdens de baring 
 
Toepassing lachgas 
De afdeling Verloskunde van ziekenhuis Tjongerschans gaat vanaf Q4 van 2019 barende 
vrouwen in de eerste lijn de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van medisch lachgas 
(merknaam: Relivopan) tijdens het tweede gedeelte van de ontsluiting. Het gebruik van 
lachgas zal in eerste instantie alleen plaatsvinden onder toezicht van externe (eerstelijns) 
verloskundigen. Naast de verloskundige zullen in principe alleen de kraamverzorgende en 
familie van de barende vrouw aanwezig zijn. Personeel van het ziekenhuis 
(verpleegkundigen,  eventueel verloskundigen, gynaecologen) zijn bij een eerstelijns baring 
aanwezig als het gaat om een medium-risk bevalling. 
 
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) 
 
Afkortingen en definities:  
LS is lachgas inhalatieanalgeticum 
 
Relivopan is een inhalatiesedatie mengsel van 50% lachgas (N2o) en 50% zuurstof (o2). Het is 
een geurloos en kleurloos gas dat een sterke sedatie levert op een korte termijn. Het werkt 
snel en is ook binnen enkele minuten uitgewerkt. Het middel geeft de zwangere een gevoel 
van ontspanning, controle en minder pijn tijdens de bevalling. Dit heeft zowel een 
psychologisch, als fysiologisch voordeel voor het verloop van de baring.  
 
Het Anevac systeem is een zorgvuldig uitgevoerde beheersbare farmacologische techniek, 
waarbij in dit geval Relivopan via een dubbelmasker door de zwangere intermitterend en on 
demand wordt ingeademd.  
Het dubbelmasker is een masker waardoor de toediening van LS plaatsvindt en waarbij de 
rand van het masker wordt afgezogen om lekkages van lachgas weg te vangen.  
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Handelswijze 
 
Ruimteventilatie 
Het ventilatievoud dient voor de verloskamer(s) minimaal 6 te zijn tijdens de toediening van 
LS.  
 
Afzuiging 
LS dient uitsluitend te worden gebruikt in een goed geventileerde ruimte met toepassing van 
bronafzuiging. Het Anevac Systeem is een manier van bronafzuiging. Deze is in 2 van de 4 
verloskamers ingebouwd in de muur en is aangesloten op de centrale afzuigsystemen in de 
technische kamer. Het centrale afzuigsysteem ventileert vervolgens het afgezogen gas naar 
buiten. Hiermee wordt een te hoge blootstelling van medewerkers vermeden.  
 
Borging van gasflessen 
Tijdens de toediening is de gasfles geborgd.  
Ook de gasflessen op voorraad op de afdeling zijn geborgd.  
 
Veilige opslag en vervoer van gasflessen 
Vervoer van de gasflessen vanaf het magazijn naar de afdeling wordt speciaal medisch 
vervoer. De opslag van de gasflessen vindt volgens PGS-15 en geldende milieuvergunningen 
plaats. Verder hangt op de deur van de opslag een waarschuwingssticker met het pictogram 
van een gasfles en is de opslagruimte geventileerd. 
Voor de werkwijze omtrent bevoorrading en vervoer van de flessen wordt verwezen naar 
het protocol; medische gassen in Tjongerschans.  
 
Aanwezig op de kamer tijdens de toediening: 

- Bloeddrukmeter 
- Saturatiemeter 
- Zuurstof 

 
Onderhoud 
Het noodzakelijke onderhoud voor het toediensysteem wordt jaarlijks uitgevoerd door de 
Medische instrumentale dienst (MID). De geldende wetgeving vanuit de medische 
technologie wordt hierbij gehanteerd.  
 
Het noodzakelijke onderhoud voor het afzuigsysteem wordt jaarlijks uitgevoerd, volgens de 
geldende normen, door Gebouw en techniek (G&T).  
 
Defect/ storing 
Bij een storing aan het toediensysteem en of actieve afzuigsysteem (Anevac-systeem en 
ventilatievoud) wordt de toediening direct gestaakt.  
Er wordt bij een storing aan het toediensysteem contact gelegd met de MID intern 5883. 
Er wordt bij een storing aan het afzuigsysteem/ ventilatievoud contact gezocht met G&T  
Intern 5885. 
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Bij een stroomstoring geldt het protocol stroomstoring TSH 
 
Contactgegevens 
MID; intern tijdens kantooruren 5883. Buiten kantooruren via receptie te bereiken.  
G&T; intern tijdens kantooruren 5885. 
 
 
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 

 


