
                       

Indicaties en contra-indicaties 
 

Het gebruik van Relivopan (hierna aangeduid als lachgas) is een relatief veilige methode om 

baringspijn te beperken, waarbij echter het gevaar voor complicaties niet geheel afwezig is. Op basis 

van eigen ervaringen onderkent de werkgroep dat de beschikbaarheid van lachgas de vraag ernaar 

zal stimuleren. De inzet van lachgas moet aanvullend zijn op de continue ondersteuning die vrouwen 

met een behoefte aan medicamenteuze pijnbehandeling nodig hebben.  

 

Indicaties  

Toediening van lachgas in de eerstelijn is geïndiceerd voor cliënten waarbij de baring 

ongecompliceerd verloopt, maar waarbij de niet farmacologische middelen zoals warmte, massage, 

rondlopen en ondersteuning onvoldoende helpen tegen de pijn van de weeën.  

 

 Primi- en multipara in de actieve fase van de baring die medicamenteuze pijnstilling nodig 

hebben en/of, angstig of gespannen zijn.  

 

En waarbij: 

 Regelmatige (< 5 min) en pijnlijke weeën aanwezig zijn; 

 Geen aanwijzingen voor een wanverhouding aanwezig zijn; 

 De cliënte tijdens de baring geen voorkeur uitspreekt voor epidurale analgesie of opiaten in 

plaats van lachgas.  

 

Contra-indicaties 

In de productkenmerken van lachgas (Relivopan) worden de volgende contra-indicaties genoemd 

voor de toediening van het geneesmiddel:  

 Indicaties of symptomen van pneumothorax, pneumopericadium, ernstig emfyseem, 

gasembolie of hoofdletsel; 

 Na diepzeeduiken met risico van caissonziekte 

 Na cardiopulmonaire bypass 

 Na recente intraoculaire gasinjecties (bijv SF6, C3F8) 

 Ernstig verwijd maagdarmkanaal 

 Ernstig hartfalen of ernstige hartfunctiestoornis 

 Tekenen van verwardheid of tekenen van verhoogde intracraniële druk 

 Verlaagd bewustzijnsniveau of verminderd vermogen om instructies op te volgen met het 

risico van oversedatie 

 Gezichtsletsel waardoor het gebruik van het masker problemen of risico’s geeft 

 Onbehandelde vitamine B12 of foliumzuur deficiëntie (bijvoorbeeld veganisten) of 

aangeboren afwijking in de metabolisme van vitamine B12 of foliumzuur.  

 

Met uitzondering van de laatst genoemde indicatie, zullen deze condities zich niet voordoen bij een 

barende in de eerstelijn.  

 



                       
Taken en bevoegdheden zorgverlener 

 

Tabel 1. Activiteitenverdeling tussen verloskundige en obstetrieverpleegkundige bij 

lachgassedatie tijdens de bevalling in het ziekenhuis.  
 

Wie Activiteit 

Verloskundige Beoordeling start lachgassedatie o.a. op basis van pijnbeleving en 
vermoedelijke duur tot persen. 

Verloskundige / 
Obstetrieverpleegkundige 

- Informeert de patiënt over de lachgassedatietoediening 
- Neemt de baseline gegevens op ( RR, spO2, HF, AF, pijnscore 

(VAS) en sedatiescore (Ramsay)) 
Score 1. Wakker en georiënteerd 
Score 2. Enigszins slaperig 
Score 3. Ogen gesloten, verbale aanwijzingen worden, al dan 
niet vertraagd, opgevolgd. 
Score 4. Ogen gesloten, alleen wekbaar met fysische prikkel 
Score 5. Ogen gesloten, niet wekbaar met een fysische 
prikkel = algehele anesthesie 

Verloskundige / 
Obstetrieverpleegkundige  

Bereid lachgassedatie voor, door: 
- Lachgas materialen in de la; 
- Bloeddrukmeter; 
- Zuurstofsaturatiemeter; 
- Zuurstof; 
- Meet het dubbelmasker aan; deze moet over de neus en 

mond goed aansluiten op de huid (keuze uit standaard 
masker 3, 4 of 5).  

- Bevestig de witte afvoerslang in het afzuigkoppelhuis 
- Controleer het kinmasker en zet het kinmasker in elkaar. 
- Doe de hoofdband van het kinmasker om het hoofd van de 

patiënte en bevestig de witte afvoerslang. 
- Sluit de afzuigslang (grijs-wit) aan vanuit het koppelstuk in 

de muur.  
- Check de werking van de afzuiging door te controleren of de 

flotter op de juiste stand staat. 
- Sluit de witte afvoerslang van het dubbelmasker systeem 

aan op de witte scheidingsbol. 
- Sluit de slang van de toevoer voor het lachgas aan op de 

fles.  
- Draai de kraan op de fles open. 

PAS OP! De continue flowmeter moet op nul staan! 
 

Instrueer de patiënte over het gebruik van  het toedieningssysteem:  
- Instructie over on demand toediening (patiënte moet zelf, 

indien nodig, 30 seconden voor iedere wee een diepe 
inademing nemen); 

- Instructie over veiligheid (ophouden kinmasker, 
dubbelsysteem goed aansluiten op huid, zelf bedienen 
dubbelsysteem (patiënte mag hierbij niet geholpen 
worden!!)). 
 



                       
 
 

Verloskundige  Evalueer de effectiviteit van toediening na 15 minuten.  
 
Zet de toediening voort indien:  

- Een (duidelijke) stemmingsverandering: de patiënte voelt 
zich meer op haar gemak en is meer ontspannen, sommigen 
zijn enigszins eufoor; 

- Vermindering van angst en spanning 
- Patiënte slaperig is en trager reageert op verzoeken.  
 

Staak de toediening als:  
- De patiënte nog steeds onrustig is; 
- De patiënte het (kin)masker niet verdraagt; 
- Saturatiemeting <92%. 

 
Verdere instructie tijdens de toediening: 

- Indien onrust/pijn weer toeneemt, toediening staken; 
- Indien (kin)masker niet verdragen wordt, toediening staken. 

Verloskundige / 
Obstetrieverpleegkundige 

Noteert 
- Tijd start procedure 
- Cilinderdruk start 
- Elke 15 minuten de controle ( spO2, HF, AF, pijnscore (VAS) 

en sedatiescore (Ramsay) 
- Elke 15 minuten foetale cortonen luisteren 

Verloskundige / 
Obstetrieverpleegkundige 

Veiligheid waarborgen 
Regelmatige controle bij de patiënte op: 

- Dubbelsysteem sluit goed aan op de huid; 
- Kinmasker blijft bevestigd en op de juiste plaats; 
- Het zelf blijven toedienen van lachgas (ter voorkoming van 

oversedatie); 
- Communicatie blijft mogelijk met patiënte (voornamelijk 

non-verbaal) 
 
Regelmatig controle op de afzuiging: 

- Bij storing van de afzuiging dient lachgastoediening 
onmiddellijk gestopt te worden en moet worden 
overgegaan op zuurstof toediening (volgens protocol). 
Daarnaast direct een melding doen bij de technische dienst; 

- Bij een melding van storing in de afzuiging vanuit de 
technische dienst moet ook onmiddellijk gestopt worden en 
zuurstof (volgens protocol) worden toegediend.  
 

Noodprocedure 
- Indien cliënte niet aanspreekbaar:  
- Behandeling staken; 
- Zuurstofsaturatie meten;  
- Tensie + pols meten 
- Zuurstof (volgens protocol) toedienen. 

Verloskundige  Beoordeelt moment van persen 



                       
Verloskundige / 
Obstetrieverpleegkundige  

Bij het besluiten om te starten met persen: 
- Stoppen met toedienen van lachgas; 
- De lachgasmengselfles dichtdraaien; 
- De afzuiging op het kinmasker wordt verhoogd tot 34m2 per 

uur door de afzuiging van het dubbelmasker van de witte 
scheidingsbol af te koppelen en op deze plaats een witte 
dop te bevestigen 

- Patiënte beademen met 10 liter 100% zuurstof voor 5 
minuten met een standaard mondmasker (instrueer om een 
paar keer diep in en uit te ademen); 

- Kinmasker na het toedienen van zuurstof nog 15 minuten 
dragen tijdens het persen (dus in totaal 20 minuten 
kinmasker dragen).  

Verloskundige  Noteert: 
- Tijd einde procedure: 
- Cilinderdruk stop: 
- De pijnscore (VAS) en sedatiescore (Ramsay) 

 
Reden einde procedure : 

- Onvoldoende resultaat overplaatsing 2e lijn, vanwege …… 
- Goed resultaat, start persen  
- Goed resultaat, i.v.m andere reden overplaatsing, nl:…..… 

Verloskundige / 
Obstetrieverpleegkundige 

Afkoppelen systeem:  
- Eventueel wisselen van de gasfles; 
- Vervangen van het filter; 
- Systeem gereed maken voor desinfectie en schoonmaken.  

 

 


