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Protocol blootstellingsmetingen aan lachgas tijdens de partus op afdeling 1A 
(Verloskunde) in Tjongerschans 
 
Doel: 
Dit document beschrijft het hoe en waarom er in ziekenhuis Tjongerschans blootstellingsmetingen 
aan lachgas uitgevoerd zullen gaan worden. Er wordt ingegaan op de risico’s en beheersmaatregelen, 
de wetgeving, grenswaardes en beoordelingsmethode en de wijze van uitvoering van de 
blootstellingsmetingen en de rapportage. 
 
Toepassing lachgas 
De afdeling Verloskunde van ziekenhuis Tjongerschans gaat vanaf oktober 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. Eigen personeel van het ziekenhuis (o.a. verpleegkundigen, verloskundigen, 
gynaecologen, HSA) zijn bij een eerstelijns bevalling niet aanwezig. 
 
Risico’s blootstelling aan lachgas 
Lachgas wordt als medisch gas toegepast als inhalatie anestheticum omdat het bij inademing inwerkt 
op het centraal zenuwstelsel en een verlaging van het bewustzijn tot gevolg heeft. Daarnaast kan 
blootstelling ook bloeddrukverlaging en hartritmestoornissen veroorzaken en bij hoge concentraties 
kan het tot bewusteloosheid leiden. Lachgas is verdacht reprotoxisch. Er zijn aanwijzingen dat 
lachgas bij langdurige en herhaalde blootstelling aan piekconcentraties het ongeboren kind kan 
schaden, wat kan leiden tot een spontane abortus en daarnaast dat het de mannelijke en vrouwelijke 
vruchtbaarheid kan verlagen1. 
 
Beheersmaatregelen 
Door technische ontwikkelingen in de afgelopen jaren is het echter mogelijk gebleken om op een 
veilige manier met lachgas te werken. Om in Tjongerschans lachgas aan barende vrouwen te mogen 
aanbieden worden in september 2019 de volgende technische maatregelen toegepast: 
-              Ventilatievoud in de verloskamer van minimaal 6x per uur 
-              Afzuiging van lachgas aan de bron. 
 
Voor afzuiging aan de bron wordt gebruik gemaakt van apparatuur van firma Puramed. Er zal gebruik 
gemaakt gaan worden van een dubbelkaps, on-demand masker aangevuld met kinafzuiging. Lachgas 
komt alleen in het masker terecht als er in het masker een ademteug wordt genomen waardoor 
drukverlaging ontstaat en de klep opengaat. Hierdoor stroomt lachgas in de kamer van het masker. 
Eventuele lekkage wordt bij de rand, via het dubbele masker direct weggezogen. Middels een kapje 
met afzuiging onder de kin van de barende vrouw wordt de uitademingslucht waarin zich mogelijk 
nog lachgas bevindt verder afgezogen met een continue flow. De kans dat lachgas zich daarmee 
verder in de ruimte verspreidt en in de ademzone van de verloskundigen/of kraamverzorgende 
terechtkomt, wordt zo geminimaliseerd.  
 
Naast deze technische maatregelen dient er volgens een gestandaardiseerd protocol te werk worden 
gegaan waarbij het belangrijk is dat de barende vrouw in staat is om de aanwijzingen van de 
verloskundige op te volgen. Het al dan niet vrijkomen van lachgas in de omgevingslucht, waaraan de 
verloskundige en kraamverzorgende blootgesteld kunnen worden, is mede afhankelijk van de manier 
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waarop de barende vrouw met het masker om gaat. Alle medewerkers die met lachgas in aanraking 
kunnen komen worden geschoold, ook de professionals van de verloskunde afdeling van 
Tjongerschans. 
 
Arbowetgeving en grenswaarde 
Vanuit Arbowetgeving dienen bedrijven in het kader van de RI&E te beoordelen in hoeverre er wordt 
voldaan aan de gezondheidskundige grenswaarde van lachgas. De grenswaarde van een gas, damp of 
nevel van een stof, is die concentratie ervan in de lucht op de werkplek welke, voor zover de huidige 
kennis reikt, de gezondheid van de werknemers, als ook hun nageslacht niet benadeelt. Zelfs niet bij 
herhaalde blootstelling aan die concentratie, gedurende een langere tot zelfs een arbeidsleven 
omvattende periode. 
 
Vanaf januari 2007 zijn voor de meeste stoffen de wettelijke (publieke) grenswaarden losgelaten; 
organisaties werden verplicht om zelf (private) bedrijfsnormen vast te stellen. De arbeids-hygiënisten 
binnen de Universitair Medische Centra en algemene ziekenhuizen hebben besloten om de ‘oude’ 
grenswaarden voor inhalatieanesthetica te handhaven. Deze grenswaarden zijn opgenomen in de 
bijlage inhalatieanesthetica (2017) van de arbocatalogus van de UMC’s2, die door de Inspectie SZW is 
getoetst (en geaccordeerd)3. Voor wat betreft deze grenswaarden en de interpretatie van de 
meetresultaten sluit Tjongerschans zich hier bij aan.   
 
De grenswaarde voor lachgas is vastgesteld op 152 mg/m3 (80 ppm). 
Deze grenswaarde is een Tijd Gewogen gemiddelde (TGG) over 8 uur. 
 
Daarnaast is het ook mogelijk dat medewerkers worden blootgesteld aan piekblootstellingen; bij een 
piekblootstelling wordt  een kortstondige hoge concentratie verstaan. Ook hiervoor is een 
grenswaarde opgesteld: het Tijd Gewogen Gemiddelde over 15 minuten. De TGG 15 min voor lachgas 
is vastgesteld op twee maal de grenswaarde voor 8 uur dus 304 mg/m3 (160 ppm). 
 
Als bij blootstellingsonderzoek meer dan één meting is verricht dan gelden de volgende criteria: 
 

Beoordeling 8-uurs 
blootstelling 
(mg/m3) 

Piekblootstelling 
(15 min) (mg/m3) 

Actie 

Grenswaarde 
overschreden 

> 152 > 304 Onmiddellijk maatregelen nemen 
om de overschrijding op te heffen. 

Grenswaarde 
mogelijk 
overschreden 

76 - 152 152 - 304 Maatregelen nemen volgens de 
arbeidshygiënische strategie*. 
Mogen gefaseerd in de tijd worden 
uitgevoerd volgens een plan van 
aanpak. Tenminste jaarlijks controle 
metingen uitvoeren. 

Grenswaarde 
niet over-
schreden 

38 - 76 76 - 152 Blootstelling is doeltreffend 
beheerst maar controlemetingen 
moeten periodiek worden herhaald. 

Grenswaarden 
niet overschre-
den (max 25% vd 
grenswaarde) 

0 - 38 0- 76 Blootstelling wordt doeltreffend 
beheerst. Zolang het werkproces 
niet veranderd, zijn herhalings-
metingen niet vereist. 
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* De arbeidshygiënische strategie4: 
1. Vervang de bron, of voorkom blootstelling bij de bron door bronafzuiging -> 
2. Voer verontreinigde lucht af (ventilatie) -> 
3. Beperk de duur van de blootstelling en het aantal blootgestelde medewerkers -> 
4. Laat medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. 
Voor lachgas geldt tevens het ALARA-principe. Dat wil zeggen dat er naar een blootstelling as-low-as-
resonable-achievable gestreefd moet worden. Pas wanneer de meetresultaten een blootstelling van 
minder dan 25% van de grenswaarden aangeven (een groene situatie), wordt aan dit principe 
voldaan. Indien de meetresultaten in het gele gebied liggen (25-50% van de grenswaarden) dient 
vanuit dit principe alsnog gezocht te worden naar mogelijkheden om de blootstelling verder te 
verlagen voor zover dat nog mogelijk is (o.a. als de stand der techniek dit nog mogelijk maakt). 
 
Uitvoeren van metingen in Tjongerschans 
Over de resultaten van metingen naar lachgas kunnen alleen betrouwbare uitspraken worden 
gedaan als deze volgens arbeidshygiënische richtlijnen worden uitgevoerd. Dit betekent o.a. dat er 
minimaal 5 metingen uitgevoerd moeten worden met een gasdetectiemeter die zowel direct 
afleesbaar als een datalogger functie bevat. Één meting betreft één partus met lachgastoediening. 
 
Voorgesteld wordt om voor deze metingen gebruik te maken van de G200 N2O meter, welke te huur 
is bij de firma Hatech. Om bij de metingen een goed beeld te krijgen van zowel de blootstelling van 
de medewerkers als de verontreiniging van de omgevingslucht is het voorstel om 2 van deze meters 
te huren. De ene meter wordt bij de verloskundige via een schouderband omgehangen om zo een 
persoonlijke meting te kunnen doen. De tweede meter wordt gebruikt om in de verloskamer spot-
metingen te doen om te zien waar eventuele blootstelling vandaan komt dan wel lekkages optreden, 
zoals bijvoorbeeld bij het masker. Daarnaast kan de achtergrondconcentratie daarmee gemeten 
worden. 
 
Doordat deze meters direct afleesbaar zijn kan er tijdens de metingen al een beeld verkregen worden 
over het verloop van de blootstelling in de tijd. Zo is direct zichtbaar welke handelingen of 
omstandigheden leiden tot een verhoogde blootstelling aan lachgas. Deze meetmethode heeft 
daardoor tevens een educatieve waarde.  
 
Met behulp van de dataloggers van de meters kunnen de meetgegevens achteraf uitgelezen worden 
en in grafiekvorm weergegeven. Bovendien kunnen op deze manier de TGG 8 uur en de TGG 15 min 
bepaald worden om een beoordeling te kunnen geven. 
 
De metingen zullen uitgevoerd worden door de arbeidhygiënist van het ziekenhuis, in den beginnen 
ondersteund door een ervaren register Arbeidshygiënist. 
 
Technische uitvoerbaarheid 
Uit de statistieken blijkt dat tot nu toe ongeveer 180 zwangere vrouwen per jaar gebruik maken van 
de mogelijkheid om poliklinisch, met de eerstelijns verloskundige, te bevallen in ziekenhuis 
Tjongerschans. Tot op heden was het niet mogelijk om onder leiding van de eerstelijns verloskundige 
aan een ‘verzoek tot medicamenteuze pijnstilling’ te voldoen. De bevalling diende dan over te 
worden gedragen aan de 2e lijn. Door het aanbieden van lachgas zullen mogelijk meer vrouwen in de 
1e lijn gebruik maken van een poliklinische bevalling en worden er mogelijk minder vrouwen 
doorverwezen naar de 2e lijn met een verzoek tot medicamenteuze pijnstilling , echter het is op dit 
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moment niet te zeggen hoeveel zwangere vrouwen dit zal betreffen. Daarmee is ook niet te zeggen 
in welke tijdsperiode het mogelijk zal zijn om 5 metingen te verrichten. 
 
Het advies is daarom om de meters voor minimaal 1 maand te huren. Volgens de offerte van de firma 
Hatech worden de kosten hiervoor (prijsstelling juli 2019): 
 

 Aantal Prijs per stuk BTW 21% Totaal 

Huur G200 N2O meter 2 € 600,00 € 126,00 € 1452,00 

Uitlezen datalogger 2 €  80,00 €   16,80 €   193,60 

totaal    € 1645,60 

 
De meters dienen minimaal 3 weken van te voren te worden gereserveerd in verband met de 
levertijd en beschikbaarheid.  
 
Tjongerschans wil vanaf oktober 2019 lachgas kunnen aanbieden aan barende vrouwen in de eerste 
lijn. Het advies is om na een paar maanden, in het eerste kwartaal van 2020, te starten met de 
uitvoering van de metingen.  
 
De verloskundigen van de 1e lijn bespreken tijdens de algemene controles gedurende de zwanger-
schap met hun cliënten de mogelijkheid van pijnstilling middels lachgas bij een poliklinische bevalling. 
De verloskundigen kunnen zodoende aangeven welke cliënten hebben aangegeven hier mogelijk 
gebruik van te willen maken en op welk moment de verwachte bevallingsdatum is. Zo kan een 
inschatting gemaakt worden van de periode waarin mogelijk een aantal partussen zullen 
plaatsvinden waarbij lachgas toegepast zal gaan worden. Hierop kan met het huren van de meters en 
de inzet van de arbeidshygiënisten geanticipeerd worden. Overleggen tussen de 
Verloskundigenpraktijk en de arbeidshygiënist(en) zal hiertoe vanaf eind 2019 gepland moeten 
worden. 
 
Tijdens de bevallingen waarbij een meting uitgevoerd zal gaan worden, zal een arbeidshygiënist in de 
ruimte aanwezig moeten zijn. De meters dienen geplaatst en omgehangen te worden en op de juiste 
manier te worden geactiveerd. Tijdens de meting dient er te worden bijgehouden welke handelingen 
er worden verricht of welke omstandigheden zich voordoen, om de resultaten achteraf te kunnen 
duiden. Het is dus van belang dat de barende vrouw en degene die haar bijstaat op de hoogte zijn 
van en toestemming geven voor de aanwezigheid van de arbeidshygiënist in de ruimte. De 
arbeidshygiënist zal de ruimte in ieder geval verlaten indien er zich tijdens de bevalling situaties 
voordoen die daarom vragen en op het moment dat de uitdrijvingsfase begint. Dit zal ook vooraf 
door de verloskundige met de betreffende cliëntes besproken moeten worden. 
 
Omdat van te voren niet is vast te stellen op welk moment van de dag (24 uur) een meting 
uitgevoerd kan worden, vraagt dit een grote flexibiliteit van de betrokken arbeidshygiënisten. Tegen 
de tijd dat de metingen uitgevoerd gaan worden zal bekeken worden hoe hier het beste invulling aan 
gegeven kan worden.  
 
Na de metingen wordt de meter retour gestuurd naar de firma Hatech. Zij lezen de logger vervolgens 
uit en de data worden in een Excel bestand aan Tjongerschans ter beschikking gesteld. De resultaten, 
de beoordeling en eventuele adviezen zullen in een rapportage worden vastgelegd. Deze rapportage 
zal met de manager van het Centrum Vrouw, moeder & kind, de verloskundigenpraktijk en het 
bestuur van de VSV besproken worden. 
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Mochten er binnen één maand niet voldoende metingen uitgevoerd kunnen worden, dan zal in 
onderling overleg bepaald worden of en wanneer de meter opnieuw gehuurd zal worden voor meer 
metingen. 
 
Contactgegevens 
Caroline Hillebrand    Egbert van der Waal 
Afdeling HRM     vanderwaal@xs4all.nl  
Doorkiesnr: 5111     0644539547 
 
Bronvermelding: 
 
1.  niet-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen, gepubliceerd in de 

Staatscourant van 5 juli 2019 
2.      www.dokterhoe.nl/fileadmin/user_upload/documents/Inhalatieanesthetica/17.14813_  

LOAZ_Arbocatalogus_Deel_Inhalatieanesthetica_update_09-11-2017_correctie_  
hyperlink.pdf 

3. www.arboportaal.nl/externe-bronnen/arbocatalogi/umcs 
4.  www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbeidshygienische-strategie 
 
Verder is gebruik gemaakt van de volgende documenten: 
-  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 

 


