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Stellingen 

De bewering dat epidurale analgesie moet leiden tot een toename van 
vaginale kunstverlossingen is onju ist. 

11 
Epidurale analgesie geeft m inder kans op metabole acidose van de 
pasgeborene dan peth id i ne. 

111 
Het is n iet acceptabel een barende om andere dan medische redenen 
pijnbestrijd ing te weigeren.  

IV 

Artsen en verloskundigen d ie epidurale analgesie afwijzen als vorm 
van pijnbestrijd ing tijdens de beval l i ng ,  doen dat meestal omdat zij n iet 
kunnen voorzien i n  deze vorm van pijnbestrijding. 

V 

Het routinematig verrichten  van echoscopie i n  de 1 6e en 32e zwanger
schapsweek zal kostenbesparend werken. 

VI 

Thuis beval len betekent het nemen van enig risico, in  de auto naar het 
ziekenhuis rijden en in het ziekenhuis beval len ook. 

VI l  

Het is een onrijpe gedachte dat een sectio Caesarea op foetale i nd icatie 
vóór de 27e week verantwoord is. 

VI I I  

De correctie van een geluxeerd neustussenschot bij een pasgeborene 
op de derde levensdag is een kleine maar belangrijke ingreep. 
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Het beg innen met de actieve u itdrijving voordat persdrang aanwezig is 
of voordat het foetale caput zichtbaar is, betekent meer risico voor 
moeder en kind. 
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's Lands grootste peri natale centra moeten op de klei ntjes letten .  

XI 

Als iedere tandarts vóór het i nspu iten van een lokaalanaestheticum 
zou aspireren, zouden er m inder mensen "overgevoel ig" zi jn voor 
lokaalanaesthesthetica. 

XI I  

Ovu latie-inductie door middel van pulsatief toegediende L .H.R.H.  s lu it  
het ontstaan van meerl i ngzwangerschappen niet u it. 

X I I I  

Bij adenocarcinoma i n  s itu van de cervix d ient men, ook wanneer de 
overgangszöne kolposkopisch te overzien is, steeds een d iagnostische 
exconisatie uit te voeren. Wanneer de sneevlakken vrij zijn ,  moet 
hysterectomie ernstig overwogen worden. 

XIV 

Bij lymfangiografisch suspecte para-aartale kl ieren of bij bewezen 
metastasen in de para-aartale kl ieren bij een cervixcarcinoom moet 
een scalenusbiopsie verricht worden. 

XV 

De aanstel l ing van hoogleraren zou i n  principe voor een periode van 
vijf jaar moeten gelden, waarna herbenoeming overwogen d ient te 
worden. 

XVI 

Het ongenuanceerd afwijzen van kernenerg ie kan ook levens kosten .  

XVI I 

De gemoedstoestand en de termijn waar in een proefschrift tot stand 
komt, wordt voor een belangrijk deel bepaald door je col legae. 
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1 

Inleiding en geschiedenis 

Pijnbestrijd ing tijdens de baring is i n  Nederland nog steeds omstreden. Velen 
vinden een beval l ing een natuurl ijk gebeuren, waarbij de begeleider al leen 
dán mag i ngrijpen als moeder en/of kind in  gevaar dreigen te geraken. Zij 
vi nden het n iet wensel ijk de pijn van de weeën weg te nemen. Deze pijn heeft 
volgens hen een functie: ze zou een positieve invloed uitoefenen op de 
moeder-kind relatie. Anderen vinden dat pijn tijdens de beval l ing n iet nodig 
is, dat het voortreffelijk gaat zonder pijn en dat pijn een groot gedeelte van de 
geluksbeleving, d ie gepaard kan gaan met het krijgen van een kind, weg
neemt 10". Zij vinden dan ook dat de pijn altijd bestreden moet worden. Voor 
een grote groep tenslotte l igt de waarheid in  het midden: die vi ndt dat pijn tot 
een bepaald niveau te tolereren en te accepteren is, maar dat het ook te veel 
kan worden. 

I n  het algemeen heeft pijn een beschermende functie. Bij snijden en bran
den bijvoorbeeld geeft de pijn ons het signaal dat schadel ijke noxen ons 
bedreigen. Bij ziekten geeft zij ons eveneens het teken dat er iets aan de hand 
is, dat we worden bedreigd. Pijn heeft dan dus een signalerende functie. 
Zelden heeft pijn geen signalerende of beschermende betekenis zoals bij 
neuralgie en fantoompijn. I n  die geval len en ook als de signalerende of 
beschermende werking n iet (meer) nodig is, zoals wanneer de d iagnose van 
een ziekte gesteld is, zal n iemand bezwaar maken tegen pijnbestrijd ing:  
eerder zal men het onmenselijk vinden i ndien niets tegen de pi jn wordt 
gegeven. 

Wat is de functie van de pijn van de weeën? Scott 209 gaf de volgende 
beschrijvi ng :  beval len is  een fysiologisch gebeuren, dus de functie van be
scherming kan de weeënpijn n iet hebben en vanuit dat oogpunt is zij dan ook 
n iet nodig. De functie is wel: aan te geven dat de beval l ing op komst is en dat 
attentie vereist is. Beval len houdt risico's in, zowel voor de moeder als voor 
haar kind. Voor de moeder ondanks de zeer lage maternale sterfte in  onze 
streken, d ie  echter in "natuur l ijke" omstandigheden zeer veel hoger was. 
Voor het kind houdt het geboren worden waarschijnlijk het g rootste risico i n  
waaraan het i n  zijn hele leven wordt b lootgesteld. Pijn van de weeën is  een 
teken dat er fysiek gevaar dreigt, zoals dat ook bij verwonding en ziekte zo is. 

I n  pri mitieve omstandigheden deed de weeënpijn de vrouw de jungle 
verlaten en zocht ze de bescherming en steun op van de kwartieren van de 
stam. De vooruitzichten voor haar en haar kind waren daar beter dan als ze 
al leen i n  het bos beviel 209• In de gecivi l iseerde wereld zal de weeënpijn de 
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vrouw doen beseffen ,  dat ze in partu is en dat ze maatregelen moet treffen ,  
zoals de verloskundige waarschuwen of naar het ziekenhuis gaan. A ls  d ie 
maatregelen getroffen zijn en zorg wordt gedragen voor moeder en k ind ,  dan 
is de functie van de pijn ,  evenals nadat de d iagnose van een ziekte gesteld is, 
n iet meer aanwezig. Er is n iets tegen, de pijn te bestrijden mits dat geen 
risico's inhoudt voor moeder en kind. 

Pijn is een subjectieve gewaarword i ng.  De reactie op pij n wordt beïnvloed 
door vele factoren zoals ras, cultuur, persoonl ijkheidsstructuur, vroegere 
eigen ervari ngen en ervari ngen van anderen en door de l ichamelijke en 
psych ische toestand, waari n iemand zich bevindt 239• Slechts de persoon d ie 
de pijn ervaart zal  kunnen beoordelen wat zij aan pijn kan accepteren en 
tolereren. De meeste betrokkenen zul len dan ook vinden,  dat i ndien een 
vrouw om pijnbestrijd ing vraagt tijdens de beval l ing omdat het haar te veel 
wordt, deze i n  principe gegeven moet worden, mits moeder en kind daarbij 
geen risico's lopen. 

Wij waren die mening ook toegedaan. In 1978 groeide bij ons het ongenoe
gen, dat de meest gebru ikte methoden in die tijd om de pijn tijdens de 
ontslu itingsfase te bestrijden (peth id i ne, d iazepam, promazi nehydrochlori
de, pentazoci ne) bi j  sommige vrouwen besl ist ontoereikend waren. Van epi
durale analgesie (E.A.)  was bekend dat dat een zeer effectieve methode was 
om de pijn te bestrijden. Helaas was de afdel ing Anesthesiologie in die tijd 
n iet in staat deze service te verlenen, zodat besloten werd de techn iek zelf 
onder de knie te krijgen. Dr Andrew Doughty in het Kingston Hospita! i n  
Kingston upon Thames i n  Engeland bood de  mogelijkheid de techn iek van de 
E.A. te leren. In  december 1 978 deed de E.A. op de afdel ing Verloskunde van 
het Academisch Ziekenhuis te Gron ingen haar i ntrede. 

Toch bestaan bij sommigen ook nu nog weerstanden tegen het verl ichten 
van de baringspijn .  Enkele eeuwen geleden waren deze weerstanden er ook, 
en wel in d ie mate, dat in 1 591 Eufame Mac Alyane levend werd begraven op 
Castie H i l i ,  in Edi nburgh, omdat ze pijnbestrijd ing tijdens haar beval l ing wilde 
en daarvoor hulp i n riep 28

• 

I n  januari 1 847 paste Sir James Young Si mpson ethernarcose toe bij een 
beval l ing.  In  november van datzelfde jaar gebru ikte hij voor het eerst chloro
formnarcose in  de verloskunde. Hij presenteerde zijn resu ltaten in  een voor
dracht voor The Ed inburgh Medico-Surgical Society ( 1847). De kritieken wa
ren n iet gering. Vooral de Engelse geestel ijkheid verweet hem in strijd met de 
Bijbel te handelen (Genesis 3 :  16: "met smart zult Gij kinderen baren") .  
Simpson verdedigde z ich met de woorden uit Genesis 2 :  21 : "Toen deed de 
Here God een d iepe slaap op de mens val len, en terwijl deze s l iep, nam Hij 
één van zijn r ibben en sloot haar plaats toe met vlees" ,  en wees erop dat God 
zelf de eerste algehele anesthesie toepaste bij de "geboorte" van Eva. 

In 1 853 kreeg koning in  Victoria bij de geboorte van haar achtste kind, Prins 
Leopold, chloroform anesthesie,  waarna de populariteit van de obstetrische 
anesthesie snel steeg. 

De oorsprong van de regionale anesthesie in de verloskunde is moeilijker 
na te gaan. Sommigen menen dat de Duitser Oscar Kreis i n  1 901 22. 12a de 
eerste was die cocaïne spi naal spoot om de pijn te bestrijden bij een operatie
ve verlossing. Anderen geloven,  dat de Du itse gynaecoloog Walter Stoeckel 
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i n  1 909 219 de eerste was, d ie via het caudale kanaal procaine i n  de epidurale 
ruimte (E.A.)  spoot bij vrouwen i n  partu en zó de pijn bestreed. 

De eersten d ie via het caudale kanaal medicamenten i nspoten, waren 
wel l icht de Fransen Sicard 21 5 en Cathel in in 1 901 43' 44• Zij werkten n iet samen, 
maar waren eerder rivalen, d ie beiden claimden de caudale route als eerste 
gebru ikt te hebben voor de behandel ing van isch ialgie, van de pijn bij patiën
ten met tabes dorsal is en van wat ze noemden, pelviene neuralg ie. Slechts 
over het effect, n l .  verl ichting van de pijn waren ze het eens, maar verder 
waren ze het oneens over bijna al les tot de naamgeving toe. Cathel in noemde 
de gevonden route epiduraal , Sicard extraduraaL In de nomenclatuur bestaat 
heden ten dage nog geen eenstemmigheid. Epiduraal ,  extraduraal en peridu
raal zijn termen die nog steeds door elkaar worden gebruikt. Extraduraal is 
etymologisch de meest correcte benami ng. Het is al leen uit het Latijn afkom
stig ,  terwijl de termen epiduraal en periduraal zowel u i t  het Latijn a ls  u i t  het 
Grieks afkomstig zijn .  Toch wordt in de meeste l iteratuur de aanduid ing 
epiduraal gebru ikt. 

Sicard en Cathel i n  waren het ook oneens over de techn iek, de werking van 
het geneesmiddel en de kl i n ische toepasbaarheid ervan. Cathel in  heeft de 
mogel ijkheid geopperd, dat pijnbestrijd ing bij de beval l i ng via de epidurale 
weg mogelijk zou zijn ,  maar heeft het zelf nooit toegepast. Tuffier paste na de 
berichten van Sicard en Cathel in  later in dat jaar E.A. toe via de lumbale 
route 229• 

De Roemeen Aburel 7 ' 8'9' 10 was in 1 931 de eerste die de continue E.A. in de 
verloskunde toepaste. Hij bracht daarvoor een naaldcatheter i n  het caudale 
kanaal ,  zodat het geven van een volgende dosis lokaalanaestheticu m door de 
catheter ("topping-up") mogelijk was. 

Cleland 45 toonde in 1 933 aan dat de pijngeleiding van de uteruscontracties 
verzorgd wordt via de onderste thoracale segmenten en dat, om de pijn 
tijdens de u itdrijving weg te nemen de sacrale segmenten geblokkeerd moe
ten worden. 

Th 

L 

s 

Fig. 1 Diagram van de afferente pijninnervatie tijdens de bevall ing. (naar Cl eland •• en Broma
ge"). 
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In 1 942 beschreven Hi ngson en Edwards de conti nue caudale analgesie 
tijdens de beval l ing d.m.v. een buigzame naald 79"95• De conti nue lumbale 
E.A. d.m.v. een plastic catheter werd geïntroduceerd door Flowers en mede
werkers 83 in 1 949, nadat Tuohy in 1946 de naar hem genoemde naald met 
"Huber-punt" had ontworpen. In  1949 beschreef Cleland 46 de twee-catheters 
techniek waarbij één catheter in de E.R. in het onderste thoracale gebied en 
de andere in het caudale kanaal werd gelegd, zodat afzonderlijke pijnbestrij
d ing tijdens de ontsl uiti ngsfase en uitdrijvi ngsfase mogelijk was. In 1961 
publ iceerde Bromage naar Cl eland 46 zijn d iagram van de afferente pijn inner
vatie tijdens het entsluitingstijdperk en de uitdrijving (Fig. 1 ) .  Dit heeft veel 
bijgedragen tot het algemene begrip van de begi nselen van de reg ionale 
anesthesie i n  de verloskunde. 
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2 

Anatomie en zenuwfysiologie * 

2.1 Pijngeleiding tijdens de bevalling 

Het doel van de E.A. tijdens de beval l ing is blokkade van de pijngeleid ing daar 
waar de afferente zenuwwortels van de uterus en het baringskanaai het 
wervelkanaal door de E.R. binnentreden. 

Pijn tijdens de ontslu itingsfase wordt veroorzaakt door contracties van de 

Fig.  2 Pijninnervatie tijdens de bevall ing. 

• Voor dit hoofdstuk is de volgende literatuur geraadpleegd: 38, 1 33, 1 54, 169, 1 7 1 ,  182, 234, 
243. 
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uterus en oprekking van de cervix. De prikkels worden langs afferente vezels 
via de plexus paracervical is naar het C.Z.S. geleid, waar de pijn bewust 
wordt. Deze afferente vezels komen het C.Z.S. binnen bij de thoracale seg
menten 1 1  en 12 en mogelijk enkele bij het 1 0e thoracale segment en het 1 e  
lu mbale segment. 

Pijn tijdens de uitdrijvingsfase wordt veroorzaakt door spann ing in de 
weefsels van het baringskanaal , het rectum, het perineum en de vulva. De 
afferente vezels uit dat gebied komen via de nervus pudendus bij het 2e, 3e en 
4e sacrale segment het ruggemerg binnen (Fig. 1 en 2). 

De rugpijn die wel gezien wordt bij ongecoörd ineerde weeënactiviteit, 
dystocie van de cervix of een persisterende positio occipito-sacral is zou ook 
geleid worden via de wortels van het 2e, 3e en 4e sacrale segment. Een 
verklaring hiervoor zou het naar voren komen van de fundus uteri tijdens een 
contractie zijn ,  waardoor er druk komt achter op de crista i l iaca. Deze sensa
tie zou geleid worden via de wortels van het 2e, 3e en 4e sacrale 
segment 53"160• 

Uit het bovenstaande bl ijkt dat bij geleid ingsanesthesie tijdens de ontslu i
t ingsfase andere wortels geblokkeerd moeten worden dan tijdens de uitdrij
vingsfase, een fenomeen dat Cleland 45 i n  1933 voor het eerst beschreef. 

Aan de hand van het constateren van sensib i l iteitsverl ies van dermato
men, wat gemakkel ijk kan door met een naald in de huid te prikken ("p in-prick 
methode") ,  is exact na te gaan welke spinale wortels geblokkeerd zijn (Fig. 3). 

Fig. 3 Dermatomen. 

Voor het beheersen van de techniek en voor een goed begrip van de 
werking van E.A. is een goed inzicht in  de lokale anatomie van de wervelko
lom en in de zenuwfysiologie noodzakel ijk. Daarop zal in dit hoofdstuk wor
den i ngegaan. 

2.2 Anatomie 

De E.R. bevi ndt zich in het wervelkanaal bu iten de dura mater. Gedurende de 
embryonale tijd ontbreekt deze rui mte bijna volkomen, aangezien de dura 
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met haar inhoud het wervelkanaal geheel opvu lt. Tijdens de verdere ontwik
kel i ng bl ijven de duraalzak en het ruggemerg in groei achter ten opzichte van 
de wervels. Bij volwassenen is dat te merken aan het feit, dat de plaatsen 
waar de zenuwwortels u ittreden ui t  het wervelkanaal steeds meer caudaal 
l iggen dan de oorspronkel ijke segmenten in het ruggemerg. Het ruggemerg 
houdt bij volwassenen reeds op ter hoogte van de 1e-2e l umbale wervel .  Het 
resultaat is dat de lumbale en sacrale wortels van de ruggemergszenuwen 
practisch verticaal in caudale richting lopen, waar ze ter hoogte van hun 
segment u ittreden . Deze bundel  vormt de cauda equina, die b innen  de arach
noïdea en de dura mater l igt. De cauda equ ina is u iteraard geheel omgeven 
door l iquor cerebrospinal is. 

Ook i n  de breedtegroei komt het tot een achterbl ijven van de dura en het 
ruggemerg ten opzichte van de wervels, zodat er een afstand ontstaat tussen 
de dura en de b innenzijde van het wervelkanaal. Deze ruimte wordt de 
epidurale rui mte - ook wel peri - of extradurale ruimte- genoemd. De E.R. 
strekt zich uit van het foramen magnum tot aan de hiatus sacral is. 
Eigen lijk beg int de E.R. ruimte pas ter hoogte van de derde cervicale wervel ,  
omdat de dura vanaf het foramen magnum vastzit tegen het wervelkanaal . Er  
bestaat een ventrale en een dorsale E.R. De zenuwwortels scheiden ze  van 
elkaar. De ruimte tussen de ventrale en de dorsale wortel wordt wel de 
laterale E.R. genoemd. 

De ventrale E.R. wordt begrensd door de dura mater en het l igamenturn 
longitud inale posterior, dat over de achterzijde van de wervel l ichamen en de 
tussenwervelschijven loopt (Fig. 5) . De dorsale E.R., voor de E.A. al leen van 
belang, wordt begrensd door de dura mater en het l i gamenturn flavum, een 
zeer stug l igament, dat van de onderzijde van de ene lamina (achterste 
gedeelte van de wervelboog) naar de bovenzijde van de daaronder gelegen 
lamina loopt. Aan de zijkant loopt het l igamenturn flavum tot aan de kapsel 
van de processus articularis. Indien over E.R. wordt gesproken,  wordt in het 
algemeen de dorsale E.R. bedoeld. 

De dura mater, die de ventrale begrenzi ng vormt van de E.R. bestaat u it  
fibreuze en elastische vezels en is i n  het cervicale gebied het dikst. Cau
daalwaarts wordt h i j  steeds dunner. In  de mediaan l ij n  is de dura dikker dan 
lateraal. De dura is het dunst op de plaatsen waar hij zich ter plaatse van de 
u ittredeplaatsen van de zenuwwortels manchetachtig u itstulpt. H ij gaat dan 
over in  het epineurium van de zenuw. I n  de duraalzak eindigt het ruggemerg 
op het n iveau L. 1-2 en daar heeft de duraalzak de kleinste omvang. 

De diepte van de E.R. verschi lt per n iveau. Op cervicaal n iveau is de E.R. 
een zeer dunne ovale spleet, d ie in voor-achterwaartse diameter caudaal
waarts toeneemt. Op lumbaal n iveau,  ter hoogte van de tweede i nterlumbale 
ruimte is de vorm van de E.R. driehoekig met de top van de driehoek aan de 
dors'ile zijde. De diepte is in de mediaanl ij n  dus op zijn grootst, 5-6 mm (Fig. 
4). 

LatEraal i n  de E.R. l iggen de foramina i ntervertebral ia, die opgevuld wor
den door de zenuwwortels, bloedvaten en losmazig b indweefsel .  Dit bind
weefsel wordt met het stijgen der jaren steeds vaster. 

De E.R. wordt opgevuld met vetweefsel, de zenuwwortels en bloedvaten.  
De bloedvaten lopen vooral lateraal i n  de E.R. en i n  de ventrale E .R .  De 
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Fig. 4 Dwarse doorsnede van de wervelkolom op lumbaal niveau. De driehoekige vorm van de 
epidurale ruimte is duidelijk zichtbaar. 

arteriële bloedvoorzien ing komt via de vertebrale, de i ntercostale en de 
lumbale arteriën. Deze staan in verbinding met de artaria spinal is anterior. 
De veneuze plexus neemt een grotere plaats i n  dan de arteriële bloedvaten. 
Het is een kleppenloos veneus systeem, dat zich passief aan de omgevi ngsin
vloeden aanpast. Het veneuze bloed loopt via de vena azygos i n  de vena cava 
superior. 

Als via de hiatus sacral is een vloeistof in  de E.R. wordt geïnjecteerd, hetgeen 
bij cadavers is gedaan met methyleenblauw, dan lekt de vloeistof door de 
foramina sacral ia en door de lumbale en thoracale foramina i ntervertebral ia. 
De mate van verspreiding van de vloeistof buiten de wervelkolom is n iet 
voorspelbaar en afhankelijk van de mate waari n de form ina intervertebral ia 
afgesloten worden door fibreus bindweefsel . Het doel van het i njecteren van 
een lokaalanaestheticum in de E.R. is de zenuwvezels te blokkeren ter hoog
te van hun verloop door de E.R. tot i n  het foramen intervertebrale. 

Ook is bij mensen in vivo met behulp van rad io-opake stoffen en met radio
actieve 174 '  35 technieken onderzoek gedaan naar de mate van craniocaudale 
en transversale verspreiding van een in de E.R. geïnjecteerd anaestheticum. 
Daarbij werd tevens het hu idgebied, dat analgetisch geworden was, be
paald 35. Patiëntgebonden factoren zoals leeftijd, arteriosclerosis, veneuze 
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circulatie, zwangerschap en de hoeveelheid epiduraal vet bleken een rol i n  
de mate van verspreiding te  spelen. Fibreus weefsel ,  uitzetti ng van de  veneu
ze vaten ,  zoals we bij zwangeren à terme vooral tijdens een wee zien en een 
open pneumaperitoneum kunnen een afsluit ing van de foramina i nterverte
bralia veroorzaken. Dit geeft een grotere eraoiocaudale verspreiding in de 
E.R. ,  omdat er minder paravertebrale ontsnappingsmogelijkheid is. 

Andere factoren zijn afhankelijk van de epidural ist; de positie van de pa
tiënt tijdens het i njecteren van het lokaalanaestheticum, de snelheid waar
mee het geïnjecteerd wordt, het volume en de concentratie van het anaesthe
ticum. 

Het bl ijkt dat bij de meeste mensen een negatieve druk heerst i n  de E.R. 
Usubiaga en medewerkers 234 vonden bij 430 epidurale puncties in 405 patiën
ten i n  90,2% een negatieve druk i n  de E.R.  Deze negatieve druk werd niet 
gevonden in de sacrale E.R. ,  bij patiënten die de wervelkolom n iet geflec
teerd hadden (hetgeen Usubiaga en medewerkers in een eerder onder
zoek 235 al hadden waargenomen), bij zwangeren à terme en bij een therapeu
tisch pneumoperitoneum.  Als mogel ijke verklari ng voor deze negatieve druk 
wordt de toegenomen grootte van de E.R.  door uitrekking van het l igamenturn 
flavum ten gevolge van separatie van de lam i na bij flexie van de wervelkolom 
gegeven.  De toename van de negatieve epidurale druk gedurende de i nspi
ratie wordt toegeschreven aan transmissie van de negatieve i ntrathoracale 
druk door de foramina i ntervertebral ia. Deze toename van de negatieve druk 
wordt gezien in de thoracale E.R. Op lumbaal niveau echter zal de druk i n  de 
epidurale venen die van de i ntra-abdominale druk volgen, die tegenoverge
steld is aan i ntrathoracale veranderingen 235• 

Verder maten Usubiaga en medewerkers de zogenaamde residuale epidu
rale druk. Dit is de druk in de E.R. enkele minuten (2 -5) na een i njectie met een 
lokaalanaestheticum. Alvorens dit lokaalanaestheticum te i njecteren werd 
de druk in de E.R. atmosferisch gemaakt door de meetapparatuur van de 
naald los te koppelen.  Deze residuale epidurale druk bleek eveneens hoger 
bij zwangeren à terme, bij oudere patiënten en bij patiënten met een pneuma
peritoneum. 

Het lokaalanaestheticum verspreidt zich n iet al leen in de E.R. en paraver
tebraal. Het wordt ook geresorbeerd door de veneuze plexus en ter plekke 
van de duramanchetten doorgelaten in de subarachnoïdale ruimte. Tevens 
vindt er diffusie plaats door de dura. 

In  de meeste geval len zal als toegangsweg naar de E.R. een foramen i nter
spinale in de lumbale regio worden gekozen. 

Voor de oriëntatie ten aanzien van het n iveau moet men weten dat een l i jn 
d ie de bovenzijde van beide cristae i l iacae verbindt, de wervelkolom kru ist 
ter hoogte van de processus spinosus van de vierde lumbale wervel. Vlak 
daarboven l igt dus de derde interlumbale ruimte. 

De structuren die gepasseerd moeten worden :Fig .  5), zijn de volgende: 
1 .  Hu id en onderliggend vetweefsel .  
2. Het l igamenturn supraspi nale, dat de apices van de processus spinasi 

verbi ndt. 
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3. Het l igamenturn interspi nale, dat de processus spinosi met elkaar ver-
bi ndt. 

4. Het l igamenturn flavum, dat tussen de laminae verloopt. 
Het zeer stugge l igamenturn flavum is een belangrijk herkenningspunt bij de 
lokal isatie van de E.R. 

Fig. 5 De l igamenta van de wervelkolom: het ligamenturn supraspinale (A), het ligamenturn 
i nterspinale (B), het l igamenturn flavum (C), het ligamenturn longitudinale posterlor (D) 
en het l igamenturn longitudinale anterior (E). 

2.3 Zenuwfysiologie 

Het doel van de geleidingsanesthesie is de zenuwgeleiding te onderbreken. 
Motorische (efferente) vezels worden minder snel geblokkeerd dan sensore 
(afferente) vezels. De mate van de blokkade hangt n iet al leen samen met de 
concentratie van het lokaalanaestheticum, maar tevens met de d ikte van de 
zenuwvezel. Dunne; n iet of wein ig  gemyel in iseerde vezels worden door 
lagere concentraties geblokkeerd dan dikke zenuwvezels die veel myel ine 
bevatten ,  zoals de motorische zenuwvezels. 

Een u itzonderi ng vormen de zgn. C-vezels. Dit zijn pijn - en temperatuurge
leidende vezels en postgangl ionai re sympathische n iet gemyel in iseerde ve-
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zeis, d ie minder snel worden geblokkeerd dan de pregangl ionaire autonome 
myel inerijke B-vezels. 

Dit betekent dat bij E.A. tevens de pregangl ionaire sympath ische zenuw
vezels i n  het door de betrokken zenuw verzorgde gebied worden geblok
keerd (6.3). 

Het membraan van de zenuwvezel speelt de belangrijkste rol in  de ze
nuwgeleid ing. Dankzij de uit de stofwissel ing verkregen,  voortdu rend vrijge
maakte energie worden Na-ionen naar de bu itenzijde van het membraan 
getransporteerd. Tot op zekere hoogte is dit proces gekoppeld aan het b in
nen de cel  hoog houden van de K-ionen-concentratie. Dit actieve metabole 
proces is de zogenaamde natri um-kal ium pomp. In rusttoestand bestaat er 
daardoor een verschi l  in electrolytenconcentratie tussen de bi nnen- en bui
tenzijde van het zenuwmembraan . De i nwendige Na+ -concentratie is laag, 
de u itwendige concentratie hoog, terwijl voor K+ de verhouding andersom 
l igt. Voor Cl- is de u itwendige concentratie hoger dan de i nwendige. B innen 
het membraan zitten de grote anionen van eiwitten en ami nozuren. Het 
vezelmembraan is ondoorlaatbaar voor de eiwitanionen en zeer slecht 
doorgankelijk voor de aminozuuranionen. Dit resulteert in een negative la
d ing bi nnen het membraan, de membraanpotentiaaL Bij prikke l ing ontstaat 
er depolarisatie. Na-ionen gaan de cel in .  Binnen enkele m i l l iseconden 
ontstaat ten gevolge de Na-K pomp repolarisatie en de mogelijkheid voor 
het membraan opnieuw gekprikkeld te worden. 

De voortplanti ng van de depolarisatie langs de membraan zorgt voor 
geleid ing van de zenuw. Bij een myel inevrije vezel gebeurt deze voortplan
t ing zoals een vonk zich langs een lont voortplant. De snel heid waarmee dit 
gebeurt, is  ongeveer 1 m/sec. 

Bij vezels, d ie myel ine bevatten ,  moet de vonk als het ware overspringen 
over de stukjes waar de myel ineschacht zit . Dit verhoogt de voortplanti ngs
snelheid en  deze kan 1 00 m/sec bedragen (Fig. 6) . 

Fig. 6 Voortplantingssnelheid in zenuwvezels. Links myelinevrije zenuwvezel ,  rechts myeline 
bevattende zenuwvezel (naar Neumark 17'). 
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2.4 Werkingsmechanisme van lokale anaesthetica 

Lokaalanaesthetica voorkomen de voortgeleiding van nerveuze prikkels 
doordat ze het naar binnen gaan van de Na-ionen voorkomen. Depolarisatie 
van het zenuwvezelmembraan wordt zo dus voorkomen. 

Een hypothese om deze blokkade van de natriumflux te verklaren is, dat de 
Na-poriën gedeformeerd worden door lokaalanaesthetica. Verondersteld 
wordt dat de Na-poriën omgeven zijn door l i poïden,  die zich in gel -kristal l ijne 
toestand bevinden. Als de l ipoïdstructuren overgaan i n  een vloeibare kris
tal l ijne toestand, zal het natri umkanaal d ichtvloeien. 

Behalve dat de dikte van de vezel een rol speelt i n  de mate waarin een 
lokaalanaestheticum een vezel kan blokkeren, speelt ook de mate van stimu
latie waari n de zenuwvezel zich bevi ndt een rol voor het al of  n iet i nwerken 
van een lokaalanaestheticum. Het lokaalanaestheticu m kan namelijk al leen 
door open Na-poriën i n  de zenuwmembraan dringen. Deze poriën staan 
al leen open in gestimuleerde toestand. De blokkade van gemyel in iseerde 
vezels vi ndt al leen plaats ter plekke van de knopen van Ranvier, waar geen 
myel ineschacht zit. 

Vegetatieve en sensare vezels staan, zeker bij pijn ,  onder voortdurende 
stimu latie. De motorische vezels zij n ,  vooral als de patiënt l igt, wein ig gesti 
muleerd. Door een lokaalanaestheticum worden eerst de vegetatieve, dan de 
sensare en vervolgens de motorische vezels geblokkeerd. 

De i ndividuele eigenschappen van het lokaalanaestheticum (vetoplos
baarheid, pH) beïnvloeden echter ook de mate van en verschi l len in blokkade 
van de verschi l lende vezels. 
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3 
Farmacologie 

Het meest gebru ikte lokaalanaestheticum bij E.A. i n  de verloskunde is het 
bupivacaine, omdat het het vei l igste lokaalanaestheticum is zowel voor de 
moeder als voor de foetus 17 '  29 ' 38' 62'1 19 ' 146"90' 214). Andere lokaalanaesthetica 
die wel gebruikt werden (worden) zijn :  mepivacai ne, pri locaine, l idocaine en 
etidocaine. 

Mepivacaine en l idocaine geven beide een goede sensibele blokkade, 
maar veroorzaken vrij hoge bloedspiegels bij de foetus 214• Bij neurologisch 
onderzoek van pasgeborenen van wie de moeders E.A. met l idocaine of 
mepivacaine hadden gehad, werden sign ificante verschi l len ten nadele van 
deze ki nderen gevonden in vergelijk ing met kinderen van wie de moeders 
geen of conventionele analgesie hadden gehad 197• 

Onderzoeken naar het neonataal gedrag door middel van een neurolo
gisch onderzoek van ki nderen van wie de moeders tijdens de beval l ing E.A. 
met 0,5% bupivacaine hadden gehad, geven geen s ignificante verschi l len te 
zien met ki nderen van wie de moeders geen of conventionele analgesie 
hadden gehad 136 ' 176'198• Een zeer recent onderzoek is dat van Rosenblatt en 
medewerkers 1u. Ze bewerkten hetzelfde materiaal als Lieberman en mede
werkers 136, d ie geen significante verschi l len vonden i n  neonataal gedrag van 
pasgeborenen tussen de groepen E.A. met bupivacaine, peth id ine en geen 
medicatie. Nu werd naar neonataal gedrag (Brazelton Neonatal Behavioural  
Assessment Scale) gekeken i n  relatie tot de concentratie van het bupivacaine 
i n  de neonaat. Dit gaf te zien dat een hogere concentratie meer neonatale 
gedragsafwijkingen gaf. Het feit dat Lieberman en medewerkers 136 geen 
sign ificante verschi l len vonden, verklaarden de onderzoekers met de impl i
catie dat een lage concentratie bupivacai ne bij de neonaat een gunstig effect 
op zijn neonataal gedrag heeft. 

Pri locai ne is vanwege het risico op methaemoglob inaemie i ndien het i n  
hoge dosis(> 600 m g )  wordt gegeven ,  i n  d iscrediet geraakt i n  de verloskun
de 214• Het nadeel van etidocaine is dat het een  grote kans op  motorische 
blokkade geeft 38'214• 

Bupivacaine wordt i n  de verloskunde i n  verschi l lende concentraties ge
bruikt. De laagste concentratie d ie wordt gebru ikt is 0,1 25% 218' 237• Verder 
worden concentraties van 0,25%,  0,375% en 0,5% gebruikP1•214• Een con
centratie van 0,75% wordt bij vagi nale baringen eigen lijk nooit toegepast. 
Deze concentratie wordt wel door sommigen bij E.A. tijdens een sectio Cae
sarea gebru ikt 87'152' 214• 
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Bupivacaine is een zeer langwerkend lokaalanaestheticu m van het amide
type. Het heeft i n  de volwassene een halfwaardetijd van ±8 uur en in de 
neonataat van ± 9 uur. Het heeft een hoog plasma-eiwitbindend vermogen en 
is goed vetoplosbaar. Het geeft een goede sensibele blokkade en veroor
zaakt wein ig motorische blokkade 38"214• Het bupivacai ne wordt i n  de lever 
gemetabol iseerd en zowel het bupivacaine als zij n veel m inder toxische 
metabol iet (pipecolylx i l id ine,  P.P.X. ) worden langzaam door de nieren u itge
scheiden 1 87• 

3.1 Toxiciteit 

3. 1 . 1  Bij volwassenen 

De toxiciteit van een lokaalanaestheticum hangt samen met de plasmacon
centratie van het vrije, ongebonden medicament. De neutrale (n iet geïoni
seerde) vorm van het lokaalanaestheticum zorgt voor doordr inging naar de 
plaats van werki ng (zenuwvezel membraan) , waar de geladen (geïon iseerde) 
vorm van het farmacon waarschijnl i jk de u iteindelijk werkzame stof is 154• 

De plasmaconcentratie zal u iteraard sterk afhankelijk zijn van de vasculai
re opname op de plaats van i njectie (resorptie), van de dosis, van de distr ibu
t ie,  het metabol isme en de excretie van het lokaalanaestheticum. 

Het bupivacai ne, dat goed vetoplosbaar is, zal voor een groot gedeelte in 
het epidurale vet oplossen. De opname in het bloed zal vanuit  de caudale E.R. 
groter zijn dan vanuit de lumbale E.R., aangezien de caudale E.R. vaatrijker 
is 1 e5. 

Slechts de vrije (ongebonden) fractie van het bupivacaine zal in de ver
sch i l lende organen (C.Z.S. ,  hart) toxisch kunnen werken. Bupivacaine is voor 
± 95% aan eiwit gebonden,  dus er is slechts een klein percentage in de 
ongebonden vorm in het plasma aanwezig. De mate van eiwitb inding is 
u iteraard afhankel ijk van bestaande eiwitbinding van bijvoorbeeld andere 
medicamenten, of van het reeds eerder toegediende lokaalanaestheticum en 
van de totale hoeveelheid eiwit, die i n  het serum aanwezig is. 

Toxische plasmaconcentraties van bupivacaine bij volwassenen zijn nooit 
met zekerheid vastgesteld. De veneuze spiegel, die kans geeft op toxische 
verschijnselen ligt in de buurt van 1 ,6 J.Lg/ml 190 en 2 J.Lg/ml 207• Een spiegel van 
1 ,6 J.Lg/ml wordt volgens Reynolds en medewerkers 1 90 bereikt, i nd ien een 
totale dosis van 440 mg bupivacaine in de E.R. wordt gegeven over een 
periode van 18 uur. In  hetzelfde artikel merken de auteurs op, dat er bij een 
dosis van meer dan 320 mg gegeven over een periode van 13 uur een risico 
van 5% zou bestaan op een plasmaconcentratie van 1 ,6 J.Lg/ml .  Moore 163 stelt, 
dat een plasmaspiegel van ± 4  J.Lg/ml kans op convulsies geeft. 

De (sub)toxische effecten van een lokaalanaestheticum hebben di rect te 
maken met het werkingsmechanisme van de lokaalanaesthetica: blokkering 
van de voortgeleiding van de actiepotentialen. 

De (sub)toxische effecten van een lokaalanaestheticum op het C.Z.S. bij 
volwassenen zijn onrust en tremoren. Convulsies kunnen optreden i ndien de 
bloedspiegel van het lokaalanaestheticum stijgt. Nog hogere bloedspiegels 
kunnen tot coma en ademstilstand leiden. De toxische invloed op het hart en 
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het vaatste lsel leidt tot myocard-depressie en shock. Bij lege artis u itgevoer
de E.A. is het zeer onwaarschijn l ijk, dat toxische bloedspiegels bereikt wor
den. Als ze toch optreden zijn ze bijna altijd het gevolg van per abuis i ntra
veneus spuiten van het kaalanaestheticum 138"163"207• 

De therapi e  van {sub}toxische verschijnselen bestaat al lereerst uit het 
geven van zuurstof. Diazepam (i .v.) is hét middel om convu lsies te voorko
men of tegen te gaan. Bij persisteren van de convulsies is i ntubatie en 
beademing noodzakelijk. Bij hypotensie moeten vasopressoren gegeven 
worden ( i .v. ) .  

Anafylactoide reacties door het vrijkomen van h istamine  zijn bi j  lokaal
anaesthetica van het amide-type n iet waargenomen 138'1 71 . Deze worden 
eigenl ijk al leen gezien bij lokaalanaesthetica van het ester-type. 

3.1.2 Bij de foetus 

De placentapassage van het bupivacaine geschiedt door passieve diffusie 
van de ongebonden fractie 52• 

Ten gevolge van het hoge plasma-eiwitbindend vermogen en de grote 
vetoplosbaarheid van het bupivacai ne is de plasmaspiegel bij de foetus laag, 
nl. 25% 16•17•119 • 173•198 tot 35% 136 • 188•190 van de moederlijke concentratie .  De 
foetus heeft echter m inder vermogen {50-60% van dat van de volwassene) 
het lokaalanaestheticum aan eiwit te b inden. Dit betekent dat de fractie vrije 
ongebonden bupivacai ne, die verantwoordelijk is voor de toxiciteit g roter is. 
Bij een lagere bloedspiegel b i j  de foetus is  het dus zeer wel denkbaar, dat de 
fractie vrije ongebonden bupivacaine gel ijk is aan d ie van de moeder. De 
verdeling  van het lokaalanaestheticum zal bij de foetus anders zijn dan bij de 
moeder. De foetale lever, d ie door de vena umbi l ical is als eerste wordt 
bereikt, heeft een hogere concentratie dan de moederlijke lever. Het foetale 
myocard en het C.Z.S. hebben een lagere concentratie. 

Het bupivacaine, toegediend in de l umbale E.R. ,  geeft bij het kind lage 
bloedspiegels met relatief weinig cumulatief effect 185'186• Reynolds en Tay
lor 186 vonden de hoogste plasmaspiegel i n  de vena umbi l ical is van 0,48 .ug/ml  
bij een neonaat waarvan de moeder een totale dosis van 500 mg bupivacaine 
had gekregen. Wel wordt aangenomen, dat de foetus gevoeliger is voor de 
toxische versch ijnselen van het bupivacai ne. Dit geldt in het bijzonder voor 
een acidotische foetus, omdat er bij een lagere pH m inder bupivacaine 
gebonden wordt 16 ' 1 1 1 • 

Toxische verschijnselen van bupivacaine bij de neonaat zijn beschreven 
{depressie van het C.Z.S. en het card iovascula ire systeem, zich u itend i n  
convulsies, bradycard ie e n  apnoe). Deze waren steeds het gevolg van het 
per ongeluk i njecteren van het lokaalanaestheticum in de foetus bij caudale 
E.A. 82'216• Ze zijn nooit beschreven na het toedienen van het lokaalanaesthe
ticum bij l umbale E.A. 
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3.2 Adrenalinetoevoeging 

Over het al of n iet toevoegen van adrenal i ne aan het bupivacaine is veel 
geschreven. Voordelen van toevoeging van adrenaline zijn theoretisch: een 
langere werkingsduur  van het medicament en een vermindering van de 
toxiciteit door een lagere bloedspiegel ten gevolge van vasoconstrictie. 

Het zijn met name de onderzoeki ngen van Reynolds en me
dewekers 188'189 ' 190 geweest, die aantoonden dat er geen toename van de 
werki ngsduur  was indien adrenal ine aan bupivacaine was toegevoegd. Wel 
vonden ze 190 na toevoegi ng van adrenal ine aan het bupivacai ne zowel bij de 
moeder als bij het kind een lagere plasmapiekconcentratie dan wanneer 
geen adrenal ine was toegevoegd. De vena umbi l ical is/maternale ratio von
den ze n iet veranderd. I n  eerdere onderzoekingen 188 ' 189 vonden ze een 
toegenomen vena umbi l ical is/maternale ratio na toevoeging van adrenaline. 
H ierdoor werd bij de foetus, ondanks dat de moeders lagere bloedspiegels 
vertoonden, slechts een geri nge afname in plasmaconcentratie van het lo
kaalanaestheticum gevonden in vergel ijking met bloedspiegels bij de foetus 
gevonden bij gebruik van bupivacaine zonder adrenali ne. 

Adrenal i ne, dat zowel alpha- als bèta-sympath icomimetische eigen
schappen bezit, heeft weliswaar lokaal een sterk vasoconstrictoi r effect, 
maar heeft i n  lagere doseringen, na opneming in het bloed, een overwegend 
bèta-sympath icomimetische werking. Dit geeft een perifere vasodi latatie, 
met als gevolg meer kans op hypotensie 143, waar bij blokkade van de pre
gangl ionaire sympathische zenuwvezels bij E.A. toch al meer kans op be
staat. Verder kan adrenal i ne,  via zijn bèta-sympathicomimetische eigen
schappen weeënremmend werken en doet het de uterusdoorstromi ng 
afnemen ,.3•171 •255• Ook wordt een grotere incidentie motorische blokkade 
beschreven 147• Bij abusievelijk i ntravasaal spuiten van adrenal ine neemt de 
algemene toxiciteit toe (kans op aritmieën, hypertensie, gevolgd door lang
durige hypotensie). Ook de lokale toxiciteit neemt toe. Hoge concentraties 
sympath icomimetica kunnen tot ernstige vasoconstrictie, zelfs tot totale af
s lu it ing van de bloedtoevoer leiden (arteria spinal is anterior syndroom, 6. 1 4) .  

Het is  dan ook zeer de vraag of het voordeel van de eventuele lagere 
plasmaconcentraties opweegt tegen de bezwaren, die aan adrenal ine ver
bonden zijn .  Gezien de risico's van het adrenal i ne wordt de laatste jaren 
praktisch geen bupivacaine met adrenal ine meer gebru ikt bij E.A. in de 
verloskunde. 
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4 
Pijnbestrijding bij de baring 

Er zijn versch i l lende methoden om de baringspijn te bestrijden. Deze zul len 
h ier achtereenvolgens de revue passeren. 

4.1 Psychoprofylaxe 

Allereerst zijn er de psycheprofylactische methoden, zoals die beschreven 
zijn door Read en Lamaze. Verder zijn hypnose en acupunctuu r  sporad isch 
toegepast. De methoden geven een zeer wisselend succespercentage. 

Het was Dick Read die de vicieuze ci rkel angst-spann ing-pijn herkende. Hi j  
verklaarde dat de beval l ing met veel m inder pi jn gepaard zou gaan wanneer 
ze zonder angst en spann ing tegemoetgezien werd. Een goede voorl ichting 
van de zwangere over de te verwachten beval l i ng zal volgens hem minder 
angst en spann ing tot gevolg hebben. 

Lamaze's techniek is  gebaseerd op een Russische methode. I n  Rusland 
werden door de obstetricus I .  Dobrovolskaya in  de jaren 1 880 de eerste 
pogi ngen gedaan door middel van hypnose een pijn loze beval l ing te bewerk
stel l igen. Ze beschouwde de methode als zonder gevaar en effectief. Het 
duurde echter tot in het beg in  van deze eeuw in Rusland, voordat hypnose als 
vorm van pijnbestrijd ing tijdens de beval l ing meer werd toegepast. De toe
passing van hypnose tijdens de beval l i ng, hoewel effectief, vond echter geen 
grote vlucht. De methode was ongesch ikt om op grote schaal toe te passen, 
omdat goed getrainde artsen nodig waren. De eerste obstetricus, d ie  de 
hypnose op basis van de leer van Pavlov beschreef en  toepaste was A.P. 
N ikolayev. Rond 1 930 werd in  Rusland de hypnose als pijnbestrijd ing tijdens 
de baring verlaten.  De psycheprofylactische methode, gebaseerd op 
Pavlov's theorie kwam tot ontwikkel ing 238• De basis van deze methode is het 
geloof, dat de pijnsensatie tijdens de beval l i ng onderdrukt kan worden door 
reorganisatie van de eerticale activiteit van de hersenen. Geconditioneerde 
pijn reflexen ,  geassocieerd met uteruscontracties kunnen zo vervangen wor
den door "positieve" geconditioneerde reflexen.  Lamaze bezocht in 1 951  i n  
Leningrad de k l in iek van Prof. N ikolayev e n  maakte daar kennis met de  
psychoprofylactische methode. Hij i ntroduceerde de methode i n  Frankrijk en  
de westerse wereld, waar d e  methode onder zijn naam bekendheid kreeg. 
Lamaze legt de nadruk op een goede voorbereiding en voorlichting van de 
zwangere omtrent de beval l ing .  I n  de praktijk b l ijkt echter dat er nogal wat 
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vrouwen, hoewel voorbereid op de Lamaze techniek, n iet pijn loos beval len 
en toch nog een andere vorm van pijnbestrijd ing nodig hebben 208• 

Zowel de psychoprofylactische methode volgens Read als d ie volgens 
Lamaze zijn gebaseerd op een zeer goede voorl ichting van de zwangere op 
de beval l i ng.  Het zou een conditio sine qua non moeten zijn ,  dat iedere 
zwangere en haar partner goed worden voorgel icht op de beval l i ng. Angst en 
onwetendheid zullen zo grotendeels voorkomen kunnen worden, hetgeen 
zeker ten goede zal komen aan het hele gebeuren van het krijgen van een 
kind. 

4.2 Medicamenteuze methoden 

Behalve de psychoprofylactische methoden, de hypnose en de acupunctuur, 
welke beide laatste zeer wein ig  worden toegepast, staan ons geneesmidde
len ter beschikking om de baringspijn te bestrijden. Dit kan een algemene 
medicatie zijn ,  of het kan een lokaal toegediend middel (een lokaalanaesthe
ticum) zijn .  

4.2.1 Algemene medicatie 

De algemene medicatie kan verdeeld worden in :  
1 .  Hypnotica-narcotica (methoxyflu raan, trichloorethyleen, ketamine, Np : 
02) 
2. Sedativa-spasmolytica-spasmoanalgetica (N20: 02, pyrazolon- en pyra-

zoli nonverbi ndi ngen, papaverine, combinaties) 
3. Analgetica (pentazocine, peth id ine) 
4. Ataractica (diazepam) 
5. Neuroleptanalgetica (fentanyl , dehydrobenzperidol); neuroleptica (phe

nothiazinederivaten) 
6. Antagonisten (naloxone). 

In Nederland wordt het meest frequent voor pijnbestrijd ing tijdens de baring 
pethidine gegeven. Verder worden d iazepam en promazi nehydrochloride 
gebruikt om de baringspijn te bestrijden. Algehele narcose wordt bij ons 
slechts zelden toegepast bij een vaginale beval l i ng, evenmin  als de i nhalatie 
van lachgas/zuurstof en de andere genoemde medicamenten .  Daarom zul len 
die medicamenten bu iten beschouwing worden gelaten en zlll len al leen 
peth id ine,  diazepam en promazinehydroch loride in  het kort besproken wor
den. 

4.2. 1 . 1  Pethidine 

Peth id ine is een synthetisch vervangingsmiddel van morfine en waar
schijn l ijk het meest gebru ikte analgeticum tijdens de baring. Het is evenals 
morfi ne een sterk centraal werkende stof. De analgetische werking van peth i 
d ine treedt sterk op de voorgrond, maar is mi nder sterk dan die van morfine. 
Het werkt snel ler en korter dan morfine, en geeft evenals morfine kans op 
verslaving. Peth id ine wordt voornamelijk i n  de lever afgebroken 175• Het 
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eerste bericht over het gebru ik van pethidine i n  de verloskunde dateert u it  
1 940 en kwam van Benth i n  20• Jarenlang werd gedacht dat dit middel volstrekt 
onschadelijk was voor zowel moeder als ki nd. 

Enkele bijverschijnselen van pethid ine op de zwangere zijn :  hypoventi latie, 
euforie, orthostatische hypotensie ten gevolge van vasodi latatie, misselijk
heid en braken 214• Na een te hoge dosering treden stimu lerende werki ngen 
op het C.Z.S. op de voorgrond (tremoren,  convulsies). De i nvloed van peth id i
ne op de uterusactiviteit wordt door de ene ond·erzoeker a ls afname van 
uterusactiviteit gezien 256, zowel wat frequentie als basistonus betreft, terwij l 
de andere onderzoeker 109 een significant hogere weeënfrequentie waar
neemt. 

Peth id ine en zijn metabolieten passeren de placenta vrijwel onmid
del l ijk en de foetale concentratie stijgt tot ongeveer twee uur na toediening 
aan de moeder 18 " 1 29 •  Na de beval l i ng  worden in het navelstrengbloed 
concentraties aangetroffen die nagenoeg gel ijk zijn aan die bij de 
moeder 179' 21 2' 224 • Slechts een onderzoek van Beltrage en medewerkers 18 gaf 
een hogere moederlijke dan kinderl ijke concentratie te zien. 

De halfwaardetijd van pethid ine bij de pasgeborene is 23 uur, bij de moeder 
3-5 uur  18 ' 214• De neonaat heeft 3-6 dagen nodig om het geneesmiddel com
pleet uit te scheiden 214• 

De meest waargenomen effecten op de foetus en de pasgeborene zijn :  
afgenomen beat-to-beat variatie i n  het hartfrequentiepatroon 1 24 ' 180, 
ademdepressie 18 ' 1 26 ' 21 1  soms pas een uur  na de geboorte optredend 86 en 
een lagere Apgarscore 163' 166' 21 1 • Duidel ijke i nvloeden op het zuur-base 
evenwicht van moeder en kind zijn niet beschreven 109' 179• Bij neurologisch 
onderzoek van pasgeborenen van wie de moeders pethid ine kregen, werd op 
de eerste en tweede dag een depressie waargenomen, het meest frequent bij 
de kinderen met de hoogste concentratie 19 ' 94• In een vergelijkend onderzoek 
van kinderen van wie de moeders wel en geen peth id ine kregen tijdens de 
beval l ing konden Lieberman en medewerkers 136 geen sign ificante verschi l 
len v inden.  De bijverschijnselen zijn afhankelijk van de dosis (meestai 5Q-1 00 
mg i .m .  of i .v .), het tijdsinterval tussen medicatie en geboorte en de wijze van 
toedien ing ( i .m .  of i .v.). 

I ndien het tijdsinterval minder dan één uur  is, wordt geen invloed op de 
pasgeborene waargenomen 160' 205, zelfs n iet als de dosis 100 mg is geweest. 
Dit geldt voor éénmal ige toediening.  De frequentie van ademdepressie 
neemt toe als het tijdsinterval één tot drie uur  is en zelfs bij g rotere i ntervals, 
én als herhaalde doseringen zijn gegeven aan de moeder. Zelfs doseringen 
van 50 mg geven deze i nvloeden te zien 180• Een zeer aannemelijke verklaring 
voor dit  effect van het tijdsinterval is de hoge peth idineconcentratie bij  het 
kind, d ie  twee tot drie uur  na toediening aan de moeder gevonden wordt 123• 
Neonatale depressie is gerelateerd aan de hoeveelheid n iet gemetabol i 
seerd peth idine d ie  de placenta passeert en n iet aan zijn belangrijkste meta
boliet norpethid ine 18, hetgeen Morrison en medewerkers suggereerden 180• 

Indien tevens een barbituraat wordt gegeven, neemt n iet al leen de periode 
van ademdepressie toe, maar ook de frequentie waarin ademdepressie 
wordt gezien 205• 
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4.2. 1 .2 Diazepam (Valium ®) 

Diazepam was een i n  Nederland veelvuldig tijdens de bari ng gebru ikt sedati 
vum. I n  onze k l in iek werd i n  1973 bij ru im 20% van de beval l i ngen diazepam 
gegeven (Fig. 1 9) .  Na 1 976 trad een duidelijke dal ing op in het gebruik ervan. 
I n  1980 werd bij 4% van alle beval l ingen nog diazepam toegediend. Het 
neemt verder een belangrijke plaats in bij de behandel ing van (pre-) 
eclampsie. Diazepam bestrijdt de pijn n iet, maar verlaagt het bewustzijn ,  
neemt de spanning weg e n  doet mogelijk de  pijnsensatie verminderen. Het 
gebruik van diazepam in de verloskunde is zeer controversieel .  Het medica
ment passeert de placenta zeer vlot en de foetale en maternale spiegels van 
het medicament en zijn metabol ieten zijn binnen enkele minuten gelijk, indien 
de toedieni ngsvorm intraveneus is. Sommigen 8 6  beweren zelfs dat de foetale 
bloedspiegel twee keer zo hoog is als die bij de moeder. Bij de foetus treedt 
een duidelijke afname in de beat-to-beat variatie op, maar er wordt geen 
effect op het zuu r-base evenwicht waargenomen 200 " 252

• 

I ndien de totale dosering tijdens de bevall ing meer dan 30 mg bedraagt, 
bl ijven het medicament en zijn actieve metabol ieten tenminste één week in  
farmacolog isch actieve concentratie aantoonbaar i n  het kinderl ijk bloed. De 
effecten hiervan zijn hypotonie, letharg ie, afgenomen voeding en hypother
mie 85

. Lagere doseringen geven min imale effecten op het kind en de moeder. 
Er wordt wel een afname van de spiertonus van de neonaat 84 " 2 1 2  en ook wordt 
hypothermie bij de pasgeborene waargenomen, zelfs als het d iazepam min
der  dan 1 2  m inuten voor de beval l ing werd toegediend ( i .v.) 149• 

4.2. 1 .3 Promazinehydrochloride (Promazine ®) 

Promazinehydroch loride, een phenoth iazinederivaat, heeft op de moeder 
eenz�lfde sederend effect als diazepam. Promazinehydroch loride passeert 
de placenta eveneens zeer snel .  Het nadeel ervan is, dat het gezien zijn 
sympathicolytische werking hypotensie kan veroorzaken. Bij de foetus wordt 
eveneens een vermindering van de beat-to-beat variatie waargenomen, 
maar i n  de gebru ikel ijke doseringen wordt geen neonatale deprivatie waar
genomen. Promazinehydrochloride potantieert de werking van andere seda
tiva, narcotica en analgetica. Het wordt dan ook vaak in combinatie met 
peth idine gegeven 2 1 4

• 

Het pijnsti l lend effect van bovengenoemde medicamenten is n iet erg be
vredigend, maar wel zal er in vele geval len een verlichti ng van de pijn 
optreden. 

4.2.2 Regionale anesthesie 

I n  de verloskunde kunnen de volgende methoden van regionale anesthesie 
worden toegepast: 
1 .  peri neuminfi ltratie 
2. pudendusanesthesie 
3. paracervicale blokkade 
4. paravertebrale anesthesie 
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5. transcutane zenuwstimulatie 
6. spinale anesthesie 
7. epidurale analgesie (E.A.) 

4.2.2.1  Perineuminfiltratie 

Perineuminfi ltratie zal een anesthetisch effect hebben bij het doorsnijden van 
het hoofd. Wanneer geen andere vorm van geleid ingsanesthesie wordt toe
gepast is i nfi ltratie van het perineum obl igaat bij het verrichten van een 
episiotomie en bij het hechten ervan.  Het is een techn iek met wein ig  of geen 
nadelen, maar het effect is beperkt. 

4.2.2.2 Pudendusanesthesie 

Bij de pudendusanesthesie wordt beiderzijds een depot van een lokaal
anaestheticum rondom de nervus pudendus gelegd, waar deze de spina 
ischiad ica passeert. Op de techniek ervan zal h ier n iet nader worden i nge
gaan. Deze methode zal a l leen tijdens de uitdrijving een pijnsti l lend effect 
hebben. 

Voor het verrichten van een episiotomie of een forci pale extractie is een 
pudendusblokkade soms onvoldoende omdat de perineale takken van de 
nervus cutaneus posterior er n iet door geblokkeerd worden. Perineuminfi l 
tratie is dan  alsnog nodig .  

4.2.2.3 Paracervicale blokkade 

De paracervicale blokkade is een eenvoudige methode om pijn tijdens de 
ontslu it ing te bestrijden. Aan beide zijden van de cervix, in de fornices latera
les, wordt een depot van een lokaalanaestheticum onder het epitheel geïn
jecteerd. Het gangl ion van Frankenhauser, dat de sensare zenuwvezels van 
de uterus, de cervix en het bovenste gedeelte van de vagina bevat, wordt zo 
geblokkeerd. De sensibele vezels van het perineum worden n iet geblok
keerd. 

Er zijn echter nogal wat nadelen aan deze vorm van pijnbestrijd ing tijdens 
de baring  verbonden ,  omdat in een relatief hoog percentage foetale brady
cardie en acidose voorkomt. Waarschijn l ijk zijn deze een gevolg van de 
vermi nderde placentadoorstroming door vasoconstrictie van de arteria ute
rina, waar het depot vlak bij komt te l iggen en van een toename van de 
uterusactiviteit d ie  nogal eens wordt gezien u , 15 ' 185• Ook wordt de bradycar
die wel toegeschreven aan een di recte i nvloed van het farmacon op het 
foetale hart 85• 

Baxi en medewerkers 14 vonden door middel van transcutane p02-
metingen bij foetus, van wie de moeders een paracervicale blokkade met 
l idocaine 1 %  kregen, een afname van de p02

• De afname was het sterkst 1 1 ,5 
m inuten na de injectie, het tijdstip waarop de concentratie van het lokaal
anaestheticum zowel b i j  de moeder a ls  bij de foetus zijn maximum had 
bereikt. 

Er zijn i n  de Europese en Amerikaanse l iteratuur  meer dan 50 geval len van 
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perinatale sterfte beschreven, geassocieerd met een paracervicale blokka
de 15. 

Meis en medewerkers 155 vonden bij gebru ik van bupivacaine 0,25%, vlak 
onder het epitheel geïnjecteerd , geen toename i n  foetale bradycardie of late 
deceleraties. Wel zagen ze een afname van de beat-ta-beat variatie bij 
ongeveer een kwart van de foetus optreden en waren de Apgarscores na één 
minuut sign ificant lager. De pH-waarden in de arteria en vena umbi l icalis 
waren echter s ignificant hoger. Op deze wijze toegepast, was het pijnsti l lend 
effect evenwel teleurstel lend. Bij diepere i njectie van het bupivacaine was de 
pijnbestrijd ing veel beter, maar dan trad wel in enkele geval len foetale brady
card ie op. Paracervicale blokkade tijdens de baring wordt dan ook door velen 
onaanvaardbaar gevonden, zowel gezien de neveneffecten op het kind, als 
voor wat het pijnsti l lend effect betreft 1 5 • 85 • 1 55 • 1 85

• 

4.2.2.4 Paravertebrale anesthesie 

Hierbij wordt het lokaalanaestheticum l i nks en rechts naast de wervelkolom 
gespoten. Er zijn echter grote hoeveelheden van het lokaalanaestheticum 
nodig om de zenuwen voldoende te blokkeren. 

Paravertebrale anesthesie wordt zelden of nooit (meer) in de verloskunde 
toegepast. 

4.2.2.5 Transcutane zenuwstimulatie 

Hierbij wordt een zwakke stroom op de huid van de rug toegediend. De laatste 
jaren is transcutane zenuwstimulatie met succes gebru ikt ter bestrijd ing van 
postoperatieve pij n en versch i l lende vormen van chronische pijn .  Ook ter 
bestrijd ing van de weeënpijn is transcutane zenuwstimulatie (sporadisch) 
toegepast. De theoretische grondslag voor het pijnsti l lend effect van de trans
cutane zenuwstimulatie is dat door het stimuleren van de grote afferente 
zenuwvezels de geleid ing door de kleine, pijngeleidende C-vezels via de 
achterhoorncel len wordt verh inderd (de 'gate theory' van Melzack en 
Wal l) 192• Enkele onderzoekers 1 5 6 '  170' 192 vonden een gunstig effect van de 
transcutane zenuwstimulatie op de weeënpijn .  Nesheim 168 vond echter geen 
afname van de vraag naar additieve pijnbestrijd ing in vergel ijk ing met een 
groep die met een placebo werd behandeld. Een recent onderzoek van 
Bundsen en medewerkers 4 1  gaf een duidel ijk goed effect van de transcutane 
zenuwstimulatie op de lage rugpijn tijdens de ontslu it ingsfase te zien, maar 
n iet op de pijn in de buik. Er werden geen nadel ige gevolgen voor moeder en 
k ind waargenomen. Als nadeel van deze vorm van pijnbestrijd ing brachten 
de onderzoekers naar voren,  dat optimale electrische stimulatie vaak storin
gen op het CTG te zien gaf. 

4.2.2.6 Spinale anesthesie 

Hierbij wordt een lokaalanaestheticum i n  de subarachnoïdale ruimte gespo
ten, waarbij zowel de motorische als de sensorische vezels worden geblok
keerd. Meestal wordt de subarachnoïdale ruimte ter hoogte van de 2e-3e 
l umbale wervel gekozen (Fig. 7) . Het is bij deze techn iek belangrijk dat de 
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vrouw altijd een halfzittende houdi ng blijft aannemen om te voorkomen dat 
het lokaalanaestheticum, dat een hoger soortelijk gewicht heeft dan de l iquor, 
craniaalwaarts gaat. Eveneens is het belangrijk het lokaalanaestheticum n iet 
tijdens een uteruscontractie te injecteren, omdat ook dan een totaal spinaal 
blok kan optreden ten gevolge van een te hoge verspreiding van het lokaal
anaestheticum (ademsti lstand, hypotensie, bewusteloosheid). 

De spinale anesthesie, i n  Engeland en de Verenigde Staten vaak toege
past, heeft in de Nederlandse verloskunde nooit een plaats gekregen voor de 
pijnbestrijd ing tijdens de beval l i ng.  Wel werd de methode in  vroegere jaren 
toegepast bij het verrichten van een S.G. 

Ook in Engeland en de Verenigde Staten is de techn iek grotendeels verla
ten en wordt haar plaats i ngenomen door de l umbale E.A. Een groot nadeel 
van de spinale anesthesie is namelijk de "post-du ral puncture" hoofdpijn ten 
gevolge van lekkage van l iquor door de punctie-opening in de dura. Verder 
heeft de motorische u itval u iteraard nadelen. Wi l lekeurige mictie is onmo
gel ijk geworden. De spinale anesthesie geeft nogal eens een ernstige hypo
tensie ten gevolge van de zeer snel le blokkade van de vasomotore vezels. 

4.2.2.7 Epidurale analgesie (E.A.) 

Hierbij wordt een lokaalanaestheticum i n  de epidurale rui mte (E.R.) gespo
ten .  Er zijn versch i l lende methoden, gekarakteriseerd door het n iveau van 
i nspu iten en de wijze van toedienen. 

We onderscheiden de caudale en de l umbale E.A. Bij de caudale E.A. wordt 
het lokaalanaestheticum via de h iatus sacral is in de E.R. gespoten. Bij de 
lumbale E.A. wordt het lokaalanaestheticum tussen twee lumbale wervels in 
de E.R. gespoten (Fig. 7). Bij beide technieken onderscheiden we de "single 
shot" en de continue wijze van toedienen van het lokaalanaestheticum. Bij  de 
"single shot" wordt eenmal ig een dosis lokaalanaestheticum door de naald 
gespoten,  terwijl bij de continue methode een catheter wordt achtergelaten i n  
d e  E.R. ,  waardoor het geven van herhaalde doses mogelijk i s  (toppi ng-up). 
Verder bestaat er de twee-catheters techniek, waarbij één catheter op lum
baal n iveau i n  de E.R. wordt geschoven en een andere catheter via de h iatus 
sacral is.  Het is dus een combinatie van de l umbale en de caudale techniek. 
Deze twee-catheters techn iek werd in 1 949 door Cleland 46 beschreven, maar 
tegenwoord ig n iet meer toegepast. 

Ook de caudale E.A. wordt wein ig  meer toegepast, aangezien de l umbale 
E.A. du idel ijk voordelen biedt boven de caudale E.A.: 
- de techn iek van de l umbale E.A. is eenvoudiger 
- bij l umbale E.A. is selectieve blokkade mogelijk van de thoracale en 

sacrale segmenten 
- bij lumbale E.A. is minder lokaalanaestheticum nodig 
- bij l umbale E.A. bl ijft de tonus van de bekkenbodemspieren behouden, 

hetgeen van belang is voor de i nwendige spi ldraai van het hoofd van het 
kind. 

- bij de caudale E.A. is de kans op i nfectie van de E.R. groter, omdat het 
punctiegebied in de regio van de h iatus sacral is meer gecontamineerd 
en moei l ijker te desinfecteren is. 
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Fig. 7 Lengtedoorsnedevan de lumbale en sacrale wervelkolom. 
A. Naald in de lumbale E.A. 
B. Naald in  de caudale E.A. 
C. Naald in  de subarachnoïdale ruimte. 
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Een voordeel van de E.A. boven de spinale anesthesie is, dat de motorische 
zenuwvezels praktisch ongemoeid ge laten worden. Verder is de frequentie 
van hypotensie lager en de ernst ervan bij E.A. minder dan bij spinale anes
thesie. Aangenomen wordt dat dit het gevolg is van het langzamer optreden 
van het vasomotore blok. De "post-dural puncture" hoofdpijn zal ,  i ndien de 
dura i nderdaad niet geraakt wordt, n iet optreden na E.A. 

De meest toegepaste methode in de verloskunde is de continue lumbale 
E.A. De techniek, de contra-i nd icaties, de bijverschijnselen en compl icaties 
van de lumbale E.A. zul len in een volgend hoofdstuk uitgebreid worden 
besproken. 

4.3 Beschouwing 

Aan de psychoprofylactische methoden zitten duidelijk positieve kanten en 
zijn geen of nauwel ijks nadelen verbonden. De positieve kanten zijn de zeer 
goede voorl ichting en voorbereid ing op de bevall i ng ,  d ie i nherent aan de 
methoden zijn .  Een nadeel zou kunnen zijn ,  dat de methoden geen garantie 
inhouden voor een pijnloze beval l i ng .  Dat wordt soms wel geclaimd en er zijn 
vrouwen die in paniek raken als ze toch veel pijn hebben. Het zou goed zijn ,  de 
vrouwen die zich op deze manier voorbereiden op de beva l l i ng ,  ook te 
vertel len dat de methode n iet voor iedereen aan de verwachtingen voldoet en 
dat er, i ndien dat voor hen geldt, andere methoden zijn om de pijn te verl ich
ten .  Vrouwen die ondanks de goede voorl ichting en voorbereiding met de 
psychoprofylactische methode toch de pijn n iet aankunnen, voelen zich vaak 
schuldig. Ze denken dat de fout bij hen l igt en dat daarom de methode faalt. 
Een goede voorl ichting c.q. voorbereid ing op het eventueel n iet voldoen van 
de methode zou panieksituaties kunnen voorkomen. 

Het pijnsti l lend effect van peth idine, diazepam en promazinehydrochloride 
is  wisselend. Vaak zal wel enige verlichting worden waargenomen. Er moet 
bij de dosering en het tijdstip van doseren rekening worden gehouden met de 
neveneffecten op het kind. 

Het pudendusblok en de perineuminfi ltratie geven een goede analgesie 
voor het verrichten van een episiotomie, voor een vagi nale kunstverlossing 
en voor het hechten van een ruptuur of episiotomie. Voor pijnbestrijding 
tijdens de ontslu itingsperiode, waar in deze het meest noodzakelijk is, z i jn ze 
u iteraard n iet geschikt. 

Het paracervicale blok heeft gezien de beschreven risico's voor het kind 
geen plaats i n  de verloskunde. 

De paravertebrale anesthesie en  de transcutane zenuwstimulatie zijn vol 
ledigheidshalve genoemd, maar beide zul len in  d e  verloskunde geen (grote) 
plaats gaan i nnemen. 

De meest effectieve wijze om de baringspijn te bestrijden behalve algehele 
anesthesie, zijn de spinale anesthesie en de E.A. U iteengezet werd dat de 
lumbale E.A. verreweg de voorkeur verdient en de continue E.A. te prefere
ren is, omdat toppi ng-up dan mogelijk is. 

De gevolgen van lumbale E.A. voor moeder en kind zul len aan de hand van 
de l iteratuur  en het eigen onderzoek in versch i l lende hoofdstukken uiteenge
zet worden. 
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5 
Materiaal, voorzorgsmaatregelen, 
voorbereidingen en techniek 

5.1 Materiaal en benodigdheden 

Betrouwbaar en goed materiaal is een voorwaarde voor succesvol le E.A. 
Voor de techniek die h ier beschreven wordt, is het volgende nodig :  
- muts en mondlap 
- een steriele jas en steriele handschoenen 
- een steriele epiduraalset Er zijn vele disposable sets in de handel. De door 

ons samengestelde epiduraalset naar analogie van de epiduraalset van 
dr  Andrew Doughty bevat (Fig. 8): 
- een g lazen 20 mi spu it, waarvan de zuiger soepel op en neer bewogen 

moet kunnen worden. 

Fig. 8 Epiduraalset 
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- een ampul met 10 mi fysiologisch zout 
- twee g lazen spu iten van 3 mi ,  waarvan de zuigers eveneens soepel 

bewogen moeten kunnen worden; één spuit voor het geven van de 
hu id infi ltratie en het onderl iggende weefsel , en één spuit voor het uit
voeren van de "ai r-bounce test. " 

- een disposable 1 6G Tuohy-naald met Lee-markeri ngen i n  centime
ters 132 (Fig. 9). 

Fig. 9 Tuohy-naald met Lee-markeringen en Huber-punt. 

- een bakje voor de Betadi ne-jod ium.  
- gazen, om de rug mee te desinfecteren en om de plaats waar de cathe-

ter de rug i ngaat te bedekken. 
- een epidurale catheter. Ook h iervan zijn er vele op de markt. Het is 

belangrijk dat de catheter soepel is  omdat bij een stugge catheter het risico 
op perforatie van de dura mater groter is. Verder is het belangrijk dat de 
catheter n iet één opening heeft, maar verschi l lende, om de kans op ver
stopping zo klein mogelijk te maken. Voor dit  onderzoek werd een clear 
nylon disposable Portex ®catheter gebruikt, met markeringen op 5-6-7-8-
9-10-15 en 20 cm. De catheter e indigt b l ind en heeft een opening op 1 ,  2 en 3 
cm van de punt (Fig. 10) .  De markering i n  centimeters maakt het mogelijk, 
exact te weten hoeveel centimeter van de catheter in de E.R. l igt, omdat 
dank zij de centimeterverdel ing op de Tuohy-naald de diepte van de E.R. 
exact bekend is. 
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Fig. 10 Portex CID epidurale catheter, Mi llex ® bacterielil ter, bupivacaine 0,5% . 

- een M i l lex ® bacteriefi lter (Fig.  1 0) dat tevens voorkomt dat verontre in ig in
gen die mogelijk i n  de ampul lokaalanaestheticum aanwezig zijn {glaspl in
ters) door de catheter i n  de E.R.  gespoten worden 70• Het bacteriefi lterend 
effect wordt door sommigen in twijfel getrokken •. 

- een kleine plastic spuit om op het bacteriefi lter te bevestigen. 
een lokaalanaestheticum. In  dit onderzoek werd bupivacaine 0,5% zonder 
adrenal ine gebru ikt, op advies van dr  Andrew Doughty. 

- een kleine disposable naald om de huid en het onderliggende weefsel te 
infi ltreren.  
een brede ( 10  cm) pleister om het gaas op de i ntredeplaats van de catheter 
in de rug af te plakken. 

- een lange smal le (2 ,5 cm) pleister om de catheter over de rug naar de oksel 
te fixeren. 

- Betadine-jodium 
- desinfecterende spray 

5.2 Voorzorgsmaatregelen en voorbereidingen 

Na u itleg over de te volgen procedure aan de vrouw en haar partner worden 
de volgende voorzorgsmaatregelen en voorbereidi ngen getroffen. 
a) i nbrengen van een i nfuus 
b) aanbrengen van i ntra-uteriene bewaking 
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c) creëren van aseptische omstandigheden 
d) controle van de epiduraalset 

a) Er moet een i nfuus worden i ngebracht. Om bloeddrukdal ing te voorkomen 
moet van tevoren i ntraveneus vocht (pre-loading) worden gegeven. Meer 
vochttoediening kan noodzakel ijk zijn ,  mocht ondanks de pre-load ing toch 
een hypotensie optreden. Als i nfuus kan 0,9% NaCI worden gegeven, of 
gl ucose-zout, of glucose 5%,  i ndien men de vrouw geen zout wi l  geven 
(toxicose/pre-eclampsie). 
b) Het aanbrengen van een spiraalelectrode en een i ntra-uteriene drukcathe
ter zien wij als een noodzakel ijke voorwaarde. Eventuele effecten op het ki nd 
worden dan onmiddel l ijk waargenomen. Hoewel bij in principe voor het kind 
meer riskante vormen van pijnbestrijd ing geen foetale bewaking als voor
waarde wordt gezien, menen wij dat dit wel nodig is bij E.A. Dit in verband met 
de kans op hypotensie van de moeder die bradycard ie van het kind tot gevolg 
kan hebben. Er zijn k l in ieken waar deze voorwaarde n iet geldt. 
c) Het i nbrengen van de epidurale catheter moet onder aseptische omstan
digheden plaatsvinden. Om dit te bereiken bedekt de epidural ist de haren,  
draagt een steriele mondlap, wast als voor een operatie en trekt steriele 
kled ing en handschoenen aan. 
d) De epiduraalset moet gecontroleerd worden. De passage van de catheter 
door de Tuohy naald moet gemakkelijk verlopen en daarom van te voren 
worden getest. Het fi lter en de catheter worden met bupivacaine gevuld en de 
doorgankel ijkheid van de drie openi ngen in de catheter moet worden getest 
door het systeem met bupivacaine door te spuiten. 

Als alle voorzorgsmaatregelen en voorbereidi ngen zijn getroffen, kan men 
overgaan tot het eigenl ijke i nbrengen van de epidurale catheter. 

5.3 Techniek 

De meest gebru ikte route naar de E.R. is die via het foramen interspinale 
tussen L.2 en L.3 (tweede i nterlumbale rui mte). 

De identificatie van de tweede interlumbale ruimte is vrij eenvoudig. Als we 
een denkbeeldige l i jn trekken tussen de bovenkant der beide cristae i l iacae, 
dan kruist deze l i jn de wervelkolom ter hoogte van de processus spi nosus van 
L.4. Vlak daarboven l igt de derde i nterlumbale rui mte. Palperen we verder 
naar boven, dan voelen we de processus spinosus van L.3 en daarboven de 
tweede inter lumbale ruimte. 

5.3.1 Toegangswegen tot de E.R .  
Er bestaan twee wegen om de E .R .  te  bereiken :  de paramediane en de 
mediane route. De laatste wordt i n  de Engelse l i teratuu r  de " mid l ine" metho
de genoemd. 

Bij de paramediane route wordt de naald 1-2 cm buiten de mediaanl i jn 
i ngebracht, met de punt van de naald naar de mediaan lijn gericht, totdat de 
lamina wordt bereikt. Men laat de punt van de naald dan craniaalwaarts 
"wandelen" ,  totdat deze over de bovenrand van de lani ina door het l igamen-

30 



tum flavum i n  de E.R. sch iet. Deze techn iek is voor het thoracale gebied het 
meest geschikt, aangezien de processus spinasi in dat gebied dakpansgewijs 
over elkaar l iggen. 

Voor het l umbale gebied wordt bijna altijd de mediane techn iek toegepast.. 
H ierbij wordt de naald exact i n  de mediaan lijn door het l igamenturn supraspi
nale gestoken. Vervolgens worden het l igamenturn i nterspinale en het l iga
menturn flavum gepasseerd, waarna de punt van de naald in de E.R. l igt (Fig. 
S en 7).  

Gezien het feit dat de meeste venen lateraal i n  de E.R. lopen is het be
langrijk de E.R. in de mediaanl i jn bi nnen te komen, aangezien het risico op 
het aanprikken van een vena dan het kleinst is (Fig. 4). 

5.3.2 Methoden om de E.R. te identificeren 

Onafhankel i jk van de toegangsweg tot de E.R. bestaan er twee methoden om 
de E.R. te identificeren: door m iddel van de hangende druppel en door middel 
van de " loss of resistance".  

5.3.2.1 Methode met behulp van de hangende druppel 

Deze methode maakt gebruik van de negatieve druk i n  de E.R. Deze negatie
ve druk heerst vooral in de E.R. in het thoracale gebied,  i ndien de patiënt zit 
en garelaxeerde buikspieren heeft, m inder i n  het l umbale gebied en het 
fenomeen is bij zwangeren vaak afwezig (2.2). De meest ideale houding van 
de patiënt, i ndien de hangende druppel methode wordt toegepast, is dan ook 
een zittende houding met geflecteerde wervelkolom. De naald wordt dan i n  
d e  mediaanlijn of paramediaan i ngebracht. 

Bij de mediane techniek wordt de naald door de hu id tot in het l igamenturn 
supraspi nale gebracht. De mandrijn wordt vervolgens verwijderd en de naald 
wordt gevu ld met fysiologisch zout of met een lokaalanaestheticum, zodat 
een druppel op de opening van de naald bl ijft l iggen. De naald die voor deze 
techniek het meest geschikt is, is d ie met een stevige greep of met een 
vleugelgreep {bijv. een Macintoshnaald) .  De Tuohy-naald is voor deze tech
n iek m inder geschikt. De naald wordt nu  dieper geduwd, terwijl de beide 
pinken en de bu itenkant van beide handen stevig tegen de rug van de patiënt 
l iggen. Aangezien de negatieve druk in de thoracale E.R. het grootst is tijdens 
de i nspiratie ,  is  het aan te bevelen de naald al leen tijdens de i nspiratie d ieper 
te duwen, i nd ien de punctie in het thoracale gebied wordt verricht. Zodra de 
punt van de naald de E.R. b innen is, zal de druppel de naald i nzakken. De 
naald moet dan n iet verder worden voortbewogen. 

Bij de paramediane techniek wordt de naald met de mandrijn tot aan de 
lamina ingebracht. Daarna wordt de mandrijn verwijderd en de naald gevuld 
met fysiologisch zout of een lokaalanaestheticum, zodat een druppel op de 
opening van de naald bl ijft l iggen. De naald wordt vervolgens over de craniale 
rand van de lamina door het l igamenturn flavum in de E.R. geduwd. Ook 
h ierbij is het beter de naald al leen tijdens de i nspiratie van de patiënt voort te 
duwen, gezien de dan aanwezige grotere negatieve druk i n  de thoracale E.R. 

De mogelijkheid van een vals-positief hangende druppel-fenomeen be-
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staat. De oorzaak daarvan zou gelegen zijn i n  spierbewegingen ten gevolge 
van i nspi ratie of rotatie van de wervelkolom. I ndien er twijfel bestaat over een 
echt of vals-positief hangende druppel -fenomeen mag de naald nooit ver
der voorwaarts worden bewogen gezien het risico van een subarachnoïdale 
punctie. De naald moet dan worden teruggetrokken en er moet een volgende 
poging worden gedaan. 

5.3.2.2 Methode met behulp van de "loss of resistance" 

Een andere methode om de E.R. te identificeren berust op het herkennen van 
het plotsel ing wegvallen van een hoge weerstand na het passeren van het 
l igamenturn flavum als de E.A.  wordt bereikt. Dit wordt in de Engelse l itera
tuur de " loss of resistance" genoemd. Deze methode is zowel bij de mediane 
als bij de paramediane techn iek toe te passen. De mediane techn iek voor de 
" loss of resistance" methode is technisch het eenvoudigst in het lumbale 
gebied en zal ook verreweg het meest worden toegepast i n  de verloskunde. 

De techniek zoals die voor dit onderzoek werd toegepast, zal worden 
beschreven. 

De zwangere l igt in l inker zij l igging op de rand van het bed, met de schou
ders en de heupen loodrecht op de onderlaag. De knieën worden opgetrok
ken en de k in wordt op de borst gedrukt om een maxi male flexie van de 
wervelkolom te bereiken. De rug wordt vervolgens ruim gejodeerd met Beta
di  ne-jod ium en er wordt een steriele doek onder de vrouw geschoven. De 
epidural ist heeft alvorens h iermee wordt begonnen gewassen als voor een 
operatie en is  gekleed in een steriele jas en handschoenen; de haren en de 
mond zijn bedekt. 

De tweede inter lumbale ruimte wordt geïdentificeerd (Fig. 1 1 )  en de huid en 
het onderl iggend weefsel worden plaatselijk verdoofd (Fig. 1 2) .  Hiervoor kan 
hetzelfde bupivacaine als voor de E.A. worden gebru ikt. De huid wordt voor
geprikt, zodat de Tuohy-naald gemakkel ijk door de huid kan worden gesto
ken .  De 1 6G Tuohy-naald met mandrijn wordt exact in de mediaanlijn tot in het 
l igamenturn supraspinale gebracht met de zijdel i ngse opening van de naald 
zijwaarts gericht (Fig. 1 3) .  De mandrijn wordt verwijderd. Een g lazen spuit van 
20 mi, gevuld met 10 mi fysiolog isch zout zonder l ucht (sommigen gebruiken 
u itsluitend lucht) wordt op de Tuohy-naald geplaatst. De epidural ist neemt nu 
de ju iste houding i n. Belangrijk is  de stand van beide handen van de epidura
l ist en de houd ing. Hij staat stevig tegen de vrouw aangeleund, zodat hij 
stabiel staat. Hij omvat met de l i nker wijs- en middelvinger de Tuohy-naald, 
met de l inker handrug tegen de rug van de vrouw rustend. Zo remt de l i nker 
hand als het ware de druk'die de rechter hand uitoefent b i j  het naar b innen 
duwen van de naald. De vingers van de rechter hand omvatten de glazen 
spuit en duwen deze d ieper, terwijl de muis van de rechter hand een continue 
druk op de zuiger van de spuit uitoefent. Daardoor wordt weerstandsvermin 
dering d i rect waargenomen, nadat het stugge l igamenturn flavum gepas
seerd is. Om de rechter arm onder controle te houden laat de epidural ist deze 
op de eigen heup rusten (Fig. 14). 

Het i nbrengen van de naald en eveneens later van de catheter mag al leen 
tussen twee weeën in gebeuren. Tijdens een wee bestaat er namelijk een 
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verhoogde druk i n  de E.R. ;  de bloedvaten zetten uit waardoor de kans op 
aanprikken van een bloedvat vergroot wordt. Zodra men voelt dat de E.R. is 
bereikt, moet er geen druk meer worden u itgeoefend met de rechterhand, 
want de kans bestaat dan dat de dura mater wordt aangeprikt. De naald wordt 
nu een kwartslag gedraaid, zodat de Huber-punt van de naald met de 
zijdel ingse opening craniaalwaarts gericht i n  de E.R. komt te l iggen. 

Er zijn veel epidural isten die een zittende houding aannemen bij  het i n 
brengen van de naald en daarbij met de du im een  conti nue of i ntermitterende 
druk u itoefenen op de zuiger van de naald. Het laatste is n iet aan te bevelen 
omdat op deze manier de E.R. gemist kan worden en de punt van de naald 
subarachnoïdaal kan komen te l iggen. Het u itoefenen van een continue druk 
op een vloeistofkolom heeft het voordeel dat na het passeren van het l iga
menturn flavum, als de zuiger dus naar b innen sch iet, er een vloeistof
stroompje i n  de E.R. wordt gespoten,  waardoor de dura en bloedvaten 
weggespoten worden van de punt van de naald. 

Als door middel van welke techn iek of methode dan ook de punt van de 
naald i n  de E.R. l igt, kan met behu lp van de "air-bounce test" een extra 
controle u itgeoefend worden of de punt van de naald i nderdaad i n  de E.R. l igt. 
Een glazen spuit van 2 of 3 mi waarvan de zuiger zonder weerstand in de spuit 
op en neer bewogen kan worden, wordt stevig op de Tuohy-naald geplaatst. 
Als nu de zuiger aangetrokken en vervolgens weer losgelaten wordt en de 
zuiger veert met een schokje terug,  dan weten we dat de spuit goed op de 
naald bevestigd zit. Kunnen we nu  de zuiger zonder weerstand te vernemen 
naar bi nnen duwen en sch iet de zuiger daarna n iet terug ,  dan weten we zeker 
dat de punt van de naald in de E.R. l igt. Het gemakkelijk naar binnen kunnen 
duwen van de zuiger komt doordat er i n  de E.R. een min of meer negatieve 
druk heerst. Verder is het aspireren een controle op eventueel i ntraduraal 
l iggen van de punt van de naald. In dat geval zal er l iquor opgezogen worden. 
Indien men twijfelt of l iquor of zout u it de Tuohy-naald druppelt, is  een goede 
controle de druppel op de hand te laten val len. Liquor zal warm, het zout koud 
aanvoelen. Nu kan worden overgegaan tot het opschu iven van de epidu rale 
catheter (Fig. 1 5) .  Ook dit mag n iet tijdens een wee gebeuren. De catheter 
moet ongeveer tot 4-5 cm voorbij de punt van de naald geschoven worden. 
Doordat de zijdel i ngse opening van de naald craniaalwaarts is gericht, zal de 
catheter in de richting van de thoracale wervels gaan. Nooit mag de catheter 
door de naald teruggetrokken worden, omdat dan het gevaar bestaat, dat de 
catheter ter plaatse van de scherpe open ing in de naald afscheurt. Als de 
catheter opgeschoven is, kan de Tuohy-naald worden teruggetrokken. Dit 
moet voorzichtig gebeuren, zodat de catheter n iet mee teruggetrokken wordt. 
De catheter d ie gemarkeerd is, wordt nu zo ver teruggetrokken dat 3 cm in de 
E.R. achterbl ijft. De t ip van de catheter l igt dan j uist bij de 1 2e thoracale 
wervel .  Indien de catheter over een grotere lengte achtergelaten wordt in de 
E.R. bestaat de kans, dat deze gaat krullen en kan een knoop ontstaan.  
Tevens bestaat de kans dat de catheter de E.R. verlaat v ia de lateraal gelegen 
foramina i ntervertebralia. 

De plaats waar de catheter de rug i ngaat, wordt met steriele verbandspray 
afgespoten.  De catheter wordt i n  een l us tegen de rug aangelegd (Fig. 1 6) en 
met een steriel gaas afgedekt. Het geheel wordt goed afgeplakt met een 

33 



pleister, zodat verschu iven van de catheter voorkomen wordt (Fig. 1 7) .  De 
catheter wordt via de rug en de oksel van de vrouw naar de borstzijde geleid, 
alwaar het bacteriefi lter en de plastic spuit die daarop bevestigd zit op de 
kled ing van de vrouw worden geplakt (Fig. 1 8) .  

Het is raadzaam, voordat de catheter wordt afgedekt, door de catheter te 
aspireren om zich ervan te overtu igen dat de tip van de catheter niet suba
rachnoïdaal of in een bloedvat is gelegen. Het is namelijk mogelijk, dat de 
catheter de dura bij het opschuiven doorboort of intravasaal wordt gescho
ven. Na deze aspi ratietest wordt in onze kl i niek een testdosis van 2 mi 0,5% 
bupivacaine gegeven.  Deze wordt gegeven om zeker te zijn dat het u itei nde 
van de catheter n iet subarachnoïdaal of subduraal l igt. Een dosis van 2 mi zal 
subarachnoïdaal of subduraal binnen vijf minuten een spi naal blok geven. 

5.4 Toedieningsvoorschrlft 

I n  onze kl in iek gelden de volgende standaard instructies: 
- voor iedere dosis lokaalanaestheticum altijd een pre-loading geven van 

500 mi 0,9% NaCI .  In geval van toxicose/pre-eclampsie wordt glucose 5% 
of glucose-zout gegeven.  

- nooit tijdens een wee injecteren en het lokaalanaestheticum altijd lang
zaam inspuiten. 

- het geven van de eerste dosis bupivacaine geschiedt altijd door de epidu
ralist, nadat deze een testdosis van 2 mi 0,5% bupivacaine in  l i nker zij l ig
ging heeft gegeven. 

- topping-up geschiedt altijd door een arts. 

5.4. 1 Dosering bupivacaine 

Voor uteriene pijn wordt twee keer 3,5 mi 0,5% bupivacaine zonder adrenal i
ne in  l i nker en rechter zij l igging gegeven met een tussenpoos van vijf tot tien 
minuten. Voor perineale pijn of voor een vag inale kunstverlossing wordt 8 mi 
0,5% bupivacaine zonder adrenal ine in  zittende houd ing gegeven.  De vrouw 
bl ijft, nadat de vol ledige dosis is gegeven vijf minuten in deze houding zitten. 
Daarna gaat ze weer op haar zij  l iggen. Vijftien minuten na het geven van de 
eerste dosis wordt het pijnsti l lend effect geëvalueerd. Zit de analgesie aan 
één zijde beter dan aan de andere,  de vrouw op die zij leggen die n iet of 
minder analgetisch is. Is 1 5  mi nuten daarna deze zijde nog n iet analgetisch ,  
in  die houding 3 ,5  mi bupivacaine bijspuiten. 

Topping-up geschiedt als boven. Bij un i laterale pijn wordt 3,5 mi 0,5% 
bupivacaine in zij l igg ing op de pijn l ijke zij gegeven. 

Voor iedere injectie door de epidurale catheter moet geaspireerd worden, 
om vast te stel len dat de catheter n iet is verschoven en subduraal of intrava
saal l igt 

5.5 De controle van barenden met E.A. 

Het is belangrijk dat zij die een barende met E.A. begeleiden, op de hoogte 
zijn van de speciale zorg die een barende met E.A. nodig heeft. Het is een 
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Fig. 11 Identificatie van de tweede interlumbale ruimte. 

F1g. 12 Infiltratie van huid en onderliggend weefsel. 



Fig. 13 Inbrengen Tuohy-naald met de zijdelingse opening zijwaarts gericht. 

Fig. 14 Houding van de epiduralist bij het lokaliseren van de E.A. 



Fig. 15 Opschuiven van de epidurale catheter. 

Fig. 16 De epidurale catheter wordt in een lus op de huid gelegd. 



Fig. 17 Bevestiging van de epidurale catheter over de rug. 

Fig. 18 Bevestiging van bacterielilter, algedekt met een plastic spuit op de borstzijde 
van de vrouw. 



misvatting te denken dat een barende die geen pijn meer voelt, m inder 
aandacht nodig heeft. 

5.5. 1 Tensie en polsfrequentie 

Gezien het risico van hypotensie bij E.A. (6.3) is het van groot belang de 
bloeddruk en de polsfrequentie van de barende vóór en gedurende een half 
uur na het geven van iedere dosis bupivacai ne zeer frequent te controleren. 
Bij dal i ng van de systol ische b loeddruk onder 1 00 mm Hg moet extra 
vloeistof worden geïnfundeerd, of i ndien bl ijkt, dat de vrouw op haar rug l igt, 
moet haar onmiddel l ijk verzocht worden op haar zij te gaan l i ggen. 

5.2.2 Houding van de barende 

Gezien het grotere risico bij E.A. op het optreden van een vena cava i nferior 
syndroom moet er goed op gelet worden, dat de vrouw niet op haar rug l igt. 
Desnoods moet er een wigkussen onder haar rechter zij worden gelegd, 
zodat ze n iet plat op haar rug kàn l iggen. Ook tijdens een vaginaal toucher of 
bij catheterisatie van de blaas is dit aan te bevelen. 

5.5.3 Controle van de blaas 

Gezien het feit dat de drang tot mictie bij een vrouw met E.A. tijdens de bari ng 
verminderd is, moet er goed op gelet worden dat de blaas n iet overvuld raakt. 
Zeker gezien het extra toegediende i ntraveneuze vocht zal de blaas snel 
gevu ld raken .  Het is raadzaam de barende voor iedere dosis bupivacai ne te 
vragen haar blaas te ledigen en i ndien dit n iet gelukt en de blaas gevuld l ijkt, 
deze te catheteriseren. 

5.5.4 Controlelijst 

Al le gegevens, zoals hoeveelheid i nfuus, tijdstip van toediening bupivacaine, 
hoeveelheid bupivacaine, houd ing waarin het bupivacaine werd toegediend, 
bloeddruk, polsfrequentie, effect van E.A., mictie, catheterisatie en even
tuele bijverschijnselen moeten nauwkeurig worden genoteerd. I n  onze k l i 
n iek worden deze gegevens op  een  speciaal ontworpen "epiduraalkaart" 
genoteerd (zie Appendix). 

5.6 Het verwijderen van de epidurale catheter 

Direct na de beval l i ng of na het hechten van een episiotomie of ruptuur  wordt 
de epidurale catheter verwijderd. De vrouw wordt daarbij verzocht op haar zij 
te gaan l iggen met geflecteerde wervelkolom. De catheter altijd op vol ledig
heid controleren. De punctieplaats wordt met een kleine pleister, die de 
volgende dag verwijderd moet worden, afgeplakt. 
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5. 7 Post partum controles 

De vrouw moet gewaarschuwd worden dat gedu rende drie tot vier uur  na de 
laatste top-up enige vermi ndering van de kracht in haar benen aanwezig kan 
zijn .  De mictie moet in de gaten gehouden worden, omdat de mictiedrang nog 
enige uren post parturn verminderd kan zijn ,  waardoor uri neretentie op kan 
treden. Het beleid in het kraambed bij kraamvrouwen die E.A. kregen tijdens 
de beval l i ng verschi lt in onze kl iniek niet van dat bij andere kraamvrouwen. 
Mobi l iseren geschiedt ongeveer zes uur  na de beval l ing (rekening houdend 
met dag en nacht). 
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6 
Complicaties en bijverschijnselen 

Bij het geven van E.A. moet men bedacht zijn op de volgende compl icaties en 
bijverschijnselen, die, zij het zelden, kunnen optreden. 

6.1 Durapertoratie 

Een accidentele perforatie van de dura door de Tuohy-naald of catheter 
brengt op zich n iet veel risico's met zich mee, mits hij maar wordt herkend 
voordat het lokaalanaestheticum wordt gegeven.  Afgezien van ernstige 
hoofdpijnklachten die 24-72 uur  na de perforatie beg innen en dagen kunnen 
aanhouden, heeft het voor de vrouw geen gevolgen. De frequentie bij een 
goede techn iek en goed materiaal zal zeer laag l iggen, volgens Bromage 38 

onder de 1 % .  Als de frequentie hoger is, moet dat toegeschreven worden aan 
een verkeerde techniek. De frequenties die Crawford aangeeft van 7,6% 55 en 
van 3,2% 57 zijn dan ook veel te hoog. In Kingston Hospita!, waar bijna al le 
E.A. -en gegeven worden door anesthesisten en obstetrici in opleid ing voor 
epidural ist, lag de totale frequentie van durapuncties op 0,4%,  in de periode 
van 1 973 tot en met 1 979, waarin i n  totaal 8638 E.A.-en werden verricht 75• 

Durapuncties door de epidurale catheter zijn zeldzamer dan d ie veroor
zaakt door de Tuohy-naald .  I nd ien de pertoratie met de catheter bij de i nsertie 
geschiedt, zal dit bij aspiratie worden herkend en kan de catheter worden 
teruggetrokken. Gebeurt het echter tussen twee top-ups i n ,  ten gevolge van 
verschu iven van de catheter, dan is dat veel gevaarl ijker. De volgende top-up 
betekent dan een subarachnoïdale of subdurale i njectie ,  hetgeen een totaal 
spinaal blok ten gevolge zal hebben met een blokkade van al le spinaalwor
tels, het ruggemerg en de hersenstam. B innen enkele minuten ontstaat een 
apnoe, een col laps en bewusteloosheid. De behandel ing h iervan bestaat u it  
onmiddel lijk i ntuberen,  beademing met z,uu rstof, het geven van vasopresso
ren ,  van cardiotonica en het i ntraveneus toedienen van vocht. Vroegtijdig en 
adequaat behandelen leidt tot vol l ed ig  herstel van de patiënt. 

Het is raadzaam vóór iedere dosis te aspireren met een kleine spuit en 
altijd, voordat de eerste dosis gegeven wordt een testdosis toe te dienen. 
Het geven van een kleine (test)dosis  subarchnoïdaal of subduraal zal een 
spinaal b lok geven en geen totaal spinaal blok. 

De behandel ing van een patiënt bij wie toch per ongeluk de dura is geperfo
reerd, zal gericht zijn op preventie van de postdu rale hoofdpijn .  Aangenomen 
wordt dat lekkage van de l iquor de hoofdpijn veroorzaakt. De meest recente 
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en effectieve behandel ing i s  d ie waarbij na perforatie van de dura i n  de E. R. 
1 0  mi eigen bloed wordt gespoten.  Dit zou in 90% van de gevallen de 
hoofdpijn voorkomen 2 ' � ' 1a . a8

• De gedachte achter deze therapie is dat het 
b loed de opening in de dura zal afslu iten en dat zo lekkage van de l iquor wordt 
voorkomen. De vervanging van de l iquor kan met extra i nfuusvloeistof wor
den versneld. Bovenstaande therapie is vaak in één keer afdoende. Soms is 
herhal ing van de procedure noodzakel ijk, maar dit is n iet zonder risico's. 
Koorts, rugpijn, ataxie en wortelpijn worden beschreven 2 ' 3 . 51

• 

Een andere profylactische maatregel is het geven van 1-1 ,5 I i ter fysiolo
gisch zout in de E.R. Daarbij moet de epidurale catheter langere tijd i n  de E.R. 
achterblijven (24 uur) �6• Bij deze therapie trad bij 1 1  van de 16 patiënten geen 
hoofdpijn op. Ook een éénmalige kleinere dosis (30-60 mi)  fysiologisch zout 
in de E.R. gespoten, zou effectief zijn 6' 12 ' 233

• Bij perforaties van de dura met 
grotere ( 16-1 7G) naalden zal deze laatste behandel ing wein ig  helpen 97 of 
meerdere keren herhaald moeten worden. 

Een mi nder ingrijpende therapie werd door Brocker beschreven 34
• Hij 

legde de patiënten drie tot vier uur op de buik. Extensie van de rug veroor
zaakt een verhoging van de druk in de E.R. ,  waardoor mogelijk minder 
lekkage van l iquor optreedt. Van de 894 patiënten die Brocker op de bovenge
noemde manier behandelde na een lumbaalpunctie, trad bij vier patiënten 
(mi nder dan 0,5%) postdurale hoofdpijn op. In de controlegroep, die uit 200 
patiënten bestond en die hij na de lumbaalpunctie drie uur op de rug l iet 
l iggen, trad in 35% postdurale hoofdpijn op. In aanmerking dient te worden 
genomen, dat dit onderzoek na lumbaalpuncties werd verricht, waarbij met 
een 1 8G naald werd geprikt. Deze naald is dus dunner dan de meestal voor 
E.A. gebru ikte 1 6G Tuohy-naald. 

I ndien een duraperforatie heeft plaatsgevonden,  is het raadzaam de vrouw 
n iet te laten persen bij de u itdrijving, omdat dan nog meer lekkage van l iquor 
optreedt. 

6.2 Aanprikken van één van de epidurale venen 

De kans bestaat, dat met de Tuohy-naald of met de catheter een epidurale 
vene wordt aangeprikt. De kans hierop wordt kleiner als de E.R. exact in de 
mediaanl ijn wordt b innengegaan, als n iet tijdens een wee wordt geprikt en 
als de catheter n iet tijdens een wee wordt opgeschoven.  Tijdens een wee zijn 
de epidurale venen uitgezet. Indien toch een vene wordt aangeprikt, wat nog 
wel eens voorkomt ( Bickers 22 3,2%; Holderaft 97 4,5% (0,6% met de naald, 
3,9% met de catheter); Dawkins 88 2,8%;  Matthiassen 144 4%), moet de naald 
of catheter worden teruggetrokken en moet een n ieuwe poging een n iveau 
hoger of lager worden gedaan. De bloeding stopt meestal b innen korte tijd. 
Indien er sto l l ingsstoornissen bestaan of i ndien de patiënt antistol l ingsthe
rapie krijgt, hetgeen een absolute contra-indicatie is voor E.A., bestaat er 
wel gevaar voor een langdurige bloed ing en voor het ontstaan van een 
epiduraal haematoom. 

De gevaren van een i ntraveneuze i njectie van bupivacaine bestaan uit  
convu lsies en card iovasculaire col laps (3. 1 . 1 ) .  De therapie d ie dan aangewe
zen is, bestaat uit: de vrouw in zij l igging leggen of houden, zodat de epidurale 
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veneuze flow afneemt en er een opti male afvloed door de vena cava inferior 
is. De convulsies kunnen bestreden worden met diazepam (5-15 mg, i .v.) .  

Verder moet zuurstof per masker toegediend worden. Als er een apnoe is 
opgetreden moet de patiënte geïntubeerd en beademd worden. Als de con
vulsies persisteren kan succinylchol ine (50-80 mg) gegeven worden met 
navolgende noodzakelijke kunstmatige beademing. Als er arteriële hypoten
sie optreedt dienen vasopressoren gegeven te worden (efedrine 1 5-30 mg, 
i .v.) .  

Het is raadzaam, na i nsertie van de catheter en vóór iedere top-up te 
aspi reren met een kleine spu it. Dit zal i ntraveneus spu iten van het lokaal
anaestheticum vrijwel u itslu iten. 

6.3 Hypotensie 

Hypotensie is het meest voorkomende bijverschijnsel van E.A. Om de etiolo
g ie daarvan te begrijpen moeten we inzicht hebben in  de haemodynamische 
veranderingen die zich tijdens de zwangerschap en beval l i ng ,  en met name 
tijdens houdingsveranderingen aan het e ind van de zwangerschap voordoen. 

6.3. 1 Haemodynamische veranderingen tijdens de zwangerschap 

Het plasmavolume neemt in de loop van de zwangerschap met ongeveer 45% 
toe. Deze toename is het sterkst in het eerste en tweede trimester. In het 
begin  van het derde trimester is er een langzamere toename en de laatste 
vier weken van de zwangerschap is er geen toename meer, of zelfs een l ichte 
afname. Het rode bloedcelvolume neemt eveneens in de loop van de zwan
gerschap toe, maar i n  mindere mate dan het plasmavo1ume, namelijk met 
ongeveer 20%.  Het gevolg h iervan is een fysiologische relatieve anaemie 
("hydremie") 2 1 4 •  Een zwangere zal rond de à terme datum een toename i n  
haar totale bloedvolume hebben van 35-40%, hetgeen betekent dat er een 
toename van meer dan 1000 mi  is. 

Eén van de belangrijkste haemodynamische veranderingen, die tijdens de 
zwangerschap optreden, is de toename van de cardiac output (e.O.). Deze 
toename begi nt reeds in het begin van het eerste trimester en bereikt zijn 
maximum van 30-50% boven niet zwangere waarden tussen de 28e en 34e 
week. Studies vóór 1 965 toonden aan dat daarna weer een dal i ng van de e.o. 
optrad tot n iet zwangere waarden rondom de à terme periode. Al deze 
onderzoekingen werden echter gedaan bij zwangeren die in rugl igging ver
keerden. 

Het waren Lees en medewerkers 134 en Ueland en medewerkers 232 die 
aantoonden dat deze afname van de e.o. i n  rugl igging, d ie tegen het e ind van 
de zwangerschap optreedt, het gevolg was van obstructie van de vena cava 
inferior. Ueland zag weliswaar een afname van de e.o. aan het eind van de 
zwangerschap in zittende houding en zij l igging,  maar i n  veel mindere mate 
dan i n  rugl igging. Lees kon i n  zijl igging geen afname van de e.o. waarnemen 
tegen het einde van de zwangerschap. 
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6.3.2 Vena eava lnferior Syndroom ("supine hypolension syndrome") 

Howard en medewerkers 104 beschreven in 1 953 dit syndroom voor het eerst. 
Het bestaat u it  hypotensie, bradycard ie, neiging tot bewustzijnsverl ies, vaak 
gepaard gaand met misselijkheid en braken .  Het treedt op bij zwangeren die 
aan het e ind van de zwangerschap enige tijd op haar rug gelegen hebben. 
Howard en medewerkers vonden i n  1 1 ,2% een systol ische bloeddrukdal ing 
van 30 mm Hg of  meer. De symptomen verdwenen i n  zij l igging. Hol mes 99 

beschreef dit syndroom bij 3,6% van 500 onderzochte zwangeren aan het 
e ind van hun zwangerschap. Bij 70% van al le zwangeren vond hij echter 
en ige afname in arteriële bloeddruk in rug l igging en een verlag ing van de 
polsdruk. Dit laatste suggereert een afname in e.o. en een toename van de 
perifere weerstand. 

Scott 203 en Scott en Kerr 204 toonden door middel van drukmeti ngen in de 
vena cava i nferior bij zwangeren omstreeks de à terme datum en bij n iet 
zwangeren aan , dat i n  rugl igging deze druk bij n iet zwangeren 4-7 mm Hg 
was en aan het eind van de zwangerschap 20-30 mm Hg. Deze druk van 20-30 
mm Hg wordt bij n iet zwangeren slechts bereikt na volledige occlusie van de 
vena cava i nferior boven het n iveau van de drukcatheter. Na het draaien van 
de zwangere in zij l igging vond hij een druk van 1 0-15  mm Hg. Deze onderzoe
kingen suggereerden een occlusie van de vena ca va i nferior bij zwangeren i n  
rug l igging, ook zonder dat hypotensie optrad. 

Kerr 125 vond op röntgenfoto's met contrast i n  de vena ca va aan het e ind 
van de zwangerschap dat i n  rug l igg ing de vena cava inferior geheel of bijna 
geheel d ichtgedrukt werd door compressie van de uterus. De terugvloed van 
het veneuze bloed vond plaats via col lateralen (paravertebrale, epidurale 
venen) naar de vena azygos. De haemodynamische veranderingen die op 
kunnen treden na occlusie van de vena cava inferior kunnen drieërlei zijn 206: 

a I ndien de col laterale ci rcu latie via het vena azygos systeem zorg kan 
dragen voor de vol ledige terugvloed van het veneuze bloed vanuit  de 
gecompri meerde vena cava i nferior naar het hart, zul len er geen haema
dynamische veranderingen optreden. Bij meer dan 90% van de zwangeren 
zal dat het geval zijn 1 73

• 

b Indien deze collaterale circulatie tekortschiet, zal er een verminderde 
veneuze terugvloed naar het hart zijn ,  met als gevolg een afname van de 
e.o. Door vasoconstrictie kan de bloeddruk nog op peil gehouden worden. 
I mmers: gemiddelde arteriële bloeddruk = e.o. x perifere weerstand. In  
dit geval zal het veneuze bloedvolume in  de onderste l ichaamshelft toege
nomen zijn en er bestaat een afname van het effectieve c irculerende 
volume. De zwangere is symptoomloos, ondanks een afgenomen e.o. 

c Als derde reactie kan het zgn .  vena cava i nferior syndroom optreden 
(V.e. I .S.). Indien de zwangere op haar rug gaat l iggen, gebeurt hetzelfde 
als onder b) beschreven. Dus ondanks afname van de e.o. blijft de bloed
druk aanvankelijk gelijk. Plotse l ing treedt een bradycardie op, neemt de 
perifere weerstand af en daalt de bloeddruk. Deze plotsel ing optredende 
bradycard ie, d ie  bij een afgenomen e.o. alleen maar kan leiden tot verde
re circulatoire verslechtering,  is typisch voor een vasovagale aanval. De 
zwangere klaagt over neig ing tot flauwval len met duizel igheid,  en vaak 
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treedt m isselijkheid op en braken .  Verschijnselen die ook bij een vasova
gale collaps voorkomen. Lees en medewerkers 1 34 constateerden reeds i n  
1 967 dat het V.C. I .S.  mede een vasovagaal fenomeen is. 

Het b l ijkt dat het V.C . I .S. vaker kort vóór dan omstreeks de à terme datum 
optreedt. Dit zou komen omdat na i ndal ing van het foetale caput i n  het kleine 
bekken er minder neiging bestaat tot compressie van de vena cava 
inferior 99 ' 134 ' 1 35• Compressie van de vena ca va inferior in rugligging bij zwan

geren tegen het eind van de zwangerschap is meer regel dan uitzondering. 

Het feit dat de b loeddruk wein ig  of n iet verandert zegt n iets over de even
tuele haemodynamische veranderingen. Wel degelijk kan er een afname zijn 
in  de G.O. Dit en de toegenomen veneuze druk in de vena cava i nferior onder 
het n iveau van de compressie kan gevolgen hebben voor de uterus- c.q. 
placentadoorstroming. 

6.3.3 Aortacompressie 

In rugl igging wordt n iet al leen de vena cava i nferior, maar ook de aorta 
gecompri meerd 23 ' 24 ' 25• 

Biern iaz 23 vond op ang iogrammen bij zwangeren i n  rugl igg ing rond de à 
terme datum,  dat het subrenale gedeelte van de aorta verplaatst is naar 
lateraal, craniaal  en dorsaal en dat ter hoogte van de lumbale lordose een 
vernauwing optreedt. Gedurende een wee en tijdens hypotensie zijn deze 
verplaatsing en compressie (vooral van de rechter arteria i l iaca communis) 
nog meer uitgesproken.  Deze versterkte compressie van de aorta tijdens een 
wee wordt het Poseiro effect genoemd. Dit Poseiro effect wordt bij ongeveer 
een derde van de barenden waargenomen 87• Tengevolge daarvan krijgt de 
arteria uterina nog mi nder bloed toegevoerd dan tussen de weeën. Het 
Posei ro effect zal gewoonl ijk samengaan met V.C. I .  compressie.  Daardoor 
zal n iet al leen de druk i n  de arteria uterina afnemen, maar ook de e.o. ten 
gevolge van een verminderde veneuze terugvloed naar het hart. 

Met ander angiografisch onderzoek vond Biern iaz 25 echter, dat bij zwan
geren de uterus n iet al leen voorzien wordt van b loed via de arteriae uterinae, 
maar ook anders dan bu iten de zwangerschap, via de verwijde arteriae 
ovaricae en arteriën in de l igamenta rotunda. Deze vaten ontspringen uit de 
aorta boven het n iveau van de compressie. Door de verhoogde druk die daar 
heerst ontstaat een compensatoi r versterkte doorbloed ing van de placenta. 
De afvoer van het veneuze bloed vi ndt eveneens via de venae ovaricae plaats 
en omzei lt zo de obstructie i n  de vena ca va i nferior. Bij toxicose- en hyperten
s iepatiënten wordt deze col laterale circulatie vaak vermi nderd of n iet waar
genomen. 

Ten gevolge van het zgn. aorta vena cava i nferior syndroom (A.V.C. I .S.)  
kunnen zonder k l in ische symptomen haemodynamische veranderingen op
treden, met als mogelijk gevolg een vermi nderde placentadoorstroming. De 
placentadoorstroming zal worden bepaald door: de druk i n  de arteriae uteri
nae, de weerstand van het vaatstelsel in de uterus, de druk i n  de venae 
uterinae, de druk in de vena cava i nferior, mogelijkheid van col laterale 
c ircu latie via de arteriae ovaricae en de arteriae in de l igamenta rotunda, en 
de venae ovaricae. 
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Voor een optimale garantie van een goede placentadoorstroming bl ijft 
zij l igg ing voor zwangeren de aangewezen houd ing.  Zelfs een kleine laterale 
hel l ing geeft beduidend minder kans op een zgn. A.V.e. I .S . ,  en deze laterale 
"ti lt" is dan ook de aangewezen houdi ng bij een partus en een s.e. a1 . 2os . 244

• 

Het maakt volgens Scott 199 niet uit naar welke kant de laterale "tilt" wordt 
gegeven. Het komt erop aan, dat de uterus n iet meer op de grote vaten drukt. 
In het algemeen wordt in de l i teratuu r  een "ti lt" naar l inks aangegeven. 

6.3.4 Haemodynamische veranderingen tijdens en na de partus 

Tijdens een beval l ing treden evidente haemodynamische veranderingen op. 
Een onderzoek van Ueland en Hansen 230 toonde aan, dat bij veranderen van 
houding van de barende van rug- naar zij l igging de e.o. toeneemt met ru im 
20%.  De hartfrequentie daalt iets { ± 5,6%), terwijl het slagvolume toeneemt 
{26,5%). De toename van de e.o. moet toegeschreven worden aan het ver
dwijnen van de druk van de uterus op de grote vaten ,  waardoor de veneuze 
terugvloed naar het harf toeneemt. 

Tijdens een uteruscontractie nemen de e.o. en het s lagvolume toe en daalt 
de hartfrequentie. De veranderingen zijn mi nder u itgesproken 230 dan bij de 
h ierboven beschreven veranderingen van rug- naar zij l igging.  De toename in  
e.o. tijdens een uteruscontractie is het gevolg van de n iet onaanzienl ijke 
hoeveelheid bloed die uit de uterus in de vena ca va i nferior wordt geperst. De 
e.o.-veranderingen in rug l igging tijdens een wee zijn afhankelijk van de mate 
van occlusie van de vena cava inferior, van de eventuele toename van de 
aortacompressie en van de mogelijkheden van een col laterale circulatie. Is 
de veneuze terugvloed uit de onderste l ichaamshelft verminderd, dan zal i n  
rugl igg ing tijdens een wee d e  e.o. n iet toenemen. 

De grootste belasting van het hart vindt echter di rect post parturn plaats. De 
e.o. l igt dan ± 80% hoger dan voor het beg in  van de partus 231 • 

Het is belangrijk te weten, dat dit moment voor hartpatiënten de gevaarlijk
ste periode is gedurende de hele zwangerschap. Deze plotsel i nge stijg ing 
van de e.o. is het gevolg van het wegvallen van de druk op de vena cava 
inferior en van de toename van het circu lerende volume ten gevolge van de 
sterk gecontraheerde en verkleinde uterus. De haemodynamische veran
deringen zijn u iteraard mede afhankelijk van de hoeveelheid bloed die de 
zwangere tijdens de beval l i ng verl iest en tot op zekere hoogte van de geïn
fundeerde hoeveelheid vocht. 

De e.o. zal na de beval l i ng geleidelijk afnemen en na twee weken zijn 
teruggekeerd tot het n iveau van voor de zwangerschap. 

6.3.5 Haemodynamische veranderingen ten gevolge van E.A. 

Het lokaalanaestheticum gegeven bij E.A. zal door blokkade van de sympa
thische zenuwvezels in het geblokkeerde gebied de mogelijkheid van vaso
constrictie in dat gebied wegnemen.  De sympathische zenuwvezels lopen 
van thoracaal 1 tot lumbaal 2. Het is echter onwaarschijn l ijk, dat blokkade tot 
thoracaal 10 de bloeddruk significant zal doen dalen, al leen omdat in dat 
klei ne gebied geen vasoconstrictie meer mogëlijk is. lets anders zal verant-
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woordelijk moeten zijn voor het zo frequent optreden van hypotensie bij E.A. 
Deze factor is het v.e. I.S. 

Indien bij E.A. de veneuze terugvloed naar het hart onveranderd bl ijft, zal 
de e.o. niet veranderen.  De arteriële bloeddruk blijft constant indien vaso
constrictie in  het n iet geblokkeerde gebied van het l ichaam de vasodi latatie 
i n  het geblokkeerde gebied kan compenseren. Is dit n iet het geval dan zal de 
bloeddruk dalen zonder dat de e.o. afneemt. 

Indien nu de vena cava inferior wordt gecomprimeerd, zal er een afname 
zijn in veneuze terugvloed naar het hart, de e.o. en de bloeddruk. De vaso
constrictie in het ongeblokkeerde gebied zal wein ig of n iet meer kunnen 
toenemen en zodoende onvoldoende zijn om de bloeddruk op peil te houden. 
Deze situatie,  dus combinatie van het v.e. I.S. en vasodi latatie i n  het geblok
keerde gebied ten gevolge van de sympath icusblokkade kan een ernstige 
hypotensie ten gevolge hebben, die onmiddel l ij ke therapie vereisP05 . 2°6• 

Behalve dat de hypotensie een risico voor de vrouw kan betekenen, geldt 
dat eveneens voor de foetus. Het risico van een hypotensie is een verminder
de uteroplacentaire doorstroming met als mogelijk gevolg hypoxie van de 
foetus. De vraag rijst natuurl ijk bij welke bloeddruk gevaar dreigt voor de 
foetus. 

Hon en medewerkers 100 kwamen tot de conclusie, dat een maternale 
bloeddruk met een systol ische waarde van onder de 100 mm Hg gepaard kan 
gaan met "pathologische" foetale bradycard ieën van het hypoxische type. 
De bradycardie beg int volgens hen enkele ogenbl ikken na het begin van de 
hypotensie en kan voorafgegaan worden door een foetale tachycardie. 

Ebner en medewerkers 7 1  concludeerden dat foetale bradycardie gerela
teerd is aan de ernst en duur van de hypotensie. Ze vonden bij een systol ische 
b loeddruk van onder de 80 mm Hg, d ie korter dan vier minuten aanhield, geen 
foetale bradycardie. Bij langer bestaan van de hypotensie constateerden ze 
dat wel , afhankelijk van de duur van de hypotensie. In deze geldt natuurl ijk 
wel, dat een gezonde à terme foetus meer reserves heeft dan bijvoorbeeld 
een pre- of dysmature foetus. 

6.3.5.1 Behandeling van hypotensie bij E.A. 

1. De vrouw in  de ju iste houding leggen, d.w.z. onmiddell i jk op haar zij 
leggen, zodat de v.e. l.  compressie wordt opgeheven .  Moir en Wi l locks 161 

vonden dat i n  rugl igging tijdens E.A. bij 1 9% van de zwangeren een hypo
tensie optrad en in zij l igging bij 2%. Hét is goed te weten dat er in de positie 
waarin de E.A. wordt i ngebracht, dus zij l igging met opgetrokken knieën, i n  
e lkaar gerold, eveneens compressie van de vena cava inferior en  aorta 
bestaat! 

2. I ntraveneus vocht toedienen. Het geven van een pre-loading vóór het 
injecteren van het lokaalanaestheticum in de E.R. zal de kans op hypoten
sie du idelij k  doen verminderen 49• 250• 

3. Als laatste mogelijkheid voor de behandel ing van een hypotensie wordt het 
toedienen van vasopressoren genoemd en door sommigen toegepast. 
Over het gebruik h iervan bestaat veel controverse in de l iteratuur. 
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Shnider 2 1 4  gelooft, dat vasopressoren routinematig gegeven dienen te 
worden, terwijl anderen 138 . 2°6 menen, dat ze alleen een laatste redmid
del zijn .  
I ndien vasopressoren gegeven worden, zal er vasoconstrictie optreden, 
met als gevolg een stijg ing van de bloeddruk. De vasoconstrictie betreft in 
hoofdzaak de arteriën en n iet of in veel m indere mate de venen. De perifere 
weerstand neemt dus wel toe, maar de veneuze terugvloed naar het hart 
slechts wein ig ,  zodat de e.o. n iet stijgt. We zagen, dat de e.o. i n  belangrij
ke mate de doorstroming van de placenta bepaalt. 

De beste behandel ing van hypotensie is, de vrouw onmiddel l ijk op haar zij 
leggen, of de uterus naar l i nks verplaatsen, zodat druk op de grote vaten n iet 
meer aanwezig is .  I ndien dit n iet helpt of i ndien de hypotensie i n  zij l igg ing 
optreedt, snel  i ntraveneus vocht (0,9% Nael of Ri ngerse vloeistof, i n  geval 
van toxicose of hypertensie g l ucose 5% of plasmavervangers) laten i n lopen. 
Al leen als bovenstaande maatregelen geen effect hebben, komen vasopres
soren in aanmerking. Het middel dat dan de voorkeur verdient is efedrine 
(1 0-25 mg i .v. i n  gefractioneerde doseri ngen) omdat dat zowel een alpha- als 
bètasympath icomimetische werking heeft. Het geeft n iet al leen vasoconstric
tie maar werkt tevens stimulerend op de contract i l i teit van het myocard en 
geeft zodoende een toename van de hartfrequentie en van de e.o. Door zijn 
bètamimetische eigenschappen werkt het tocolytisch. Efedrine werkt langdu
riger, maar zwakker dan adrenal ine. 

Het grote bezwaar van vasopressoren is dat ze enige tijd bl ijven werken ,  
zodat de vasoconstrictie aanhoudt, ook a ls  de v.e. l . -compressie wordt opge
heven, (bijv. na de geboorte van het kind of als vasopressoren gegeven 
worden, voordat de vrouw in zij l igg ing is gaan l iggen). Er ontstaat dan plotse
l ing  een groot aanbod van bloed uit  de onderste l ichaamshelft, hetgeen een 
ernstige hypertensie ten gevolge kan hebben met al le risico's van dien 206

• 

Een ander verschijnsel dat i n  verhoogde mate optreedt bij E.A. is het 
Pose i ra effect, de toegenomen aortacompressie tijdens een uteruscontractie, 
omdat hypotensie leidt tot verminderde druk i n  de aorta, d ie daardoor ge
makkel ijker wordt gecomprimeerd 67 • 1 7 1 • 1 73

• 

Het is erg belangrijk, dat een vrouw met E.A. tijdens de beval l i ng n iet op 
haar rug l igt. (Dit geldt overigens voor al le barenden). Tijdens de u itdrijvi ng 
zou deze maatregel wat minder urgent zijn, omdat het foetale caput dan 
gewoonlijk is i ngedaald en omdat door de veranderde positie van de uterus 
mi nder kans bestaat op een A. v.e. I .S. 206

• De mogelijkheid van het ontstaan 
ervan is echter n iet u itgesloten. Men real isere zich dat een l ichte zijde l ingse 
hel l ing reeds voldoende is! 

Om de kans op het optreden van een hypotensie na het geven van E.A. te 
verkleinen, is het raadzaam de zwangere voor iedere dosis van het lokaal
anaestheticum een preloading van zeker 500 mi fysiolog isch zout of  g lucose 
5% te geven en de vrouw niet toe te staan op haar rug te liggen. Treedt 
ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch een te grote b loeddrukdal i ng op, 
dan moet meer i nfuus gegeven worden. Als allerlaatste maatregel kan men 
efedrine toed ienen. 
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6.4 Rillen 

Ongeveer een derde van de vrouwen ,  die tijdens de beval l i ng  E.A. krijgen, 
gaan r i l len 38• Het ri l len is soms kortdurend, enkele minuten , maar kan ook 
langer aanhouden. 

De exacte oorzaak ervan is n iet duidel ijk. Waarschijnl i jk l igt de oorzaak i n  
een kortdu rende stoornis i n  d e  temperatuurregu latie ten gevolge van de 
plotse I ing optredende vasodi Iatatie 38 ' 1 71 • 

6.5 Extensief epiduraal blok 

Een extensief epiduraal blok kan al leen optreden, i ndien wordt overgedo
seerd of als het lokaalanaestheticum met veel kracht wordt gespoten tijdens 
een wee, als de druk in de E.R. verhoogd is. Het lokaalanaestheticum kan dan 
de bovenste thoracale 

'
of zelfs de cervicale segmenten bereiken, met al le 

gevolgen van dien.  Verlamming van ademhal ingsspieren, ernstige bloed
drukdal ing ,  bradycardie en soms bewustzijnsverl ies zijn symptomen die kun
nen optreden. Dit zijn dezelfde symptomen als bij een totaal spinaalblok, 
maar ze ontstaan veel langzamer. De behandel ing is  u iteraard dezelfde als 
bij een totaal spi naalblok (6. 1 ) .  

Het voorkómen van een extensief epiduraalblok bestaat u i t  het geven van 
een zo klein mogelijke dosis lokaalanaestheticum. Nooit mag met kracht of 
tijdens een wee geïnjecteerd worden. 

6.6 Verkeerde positie van de epidurale catheter 

I n  het voorafgaande is reeds de mogelijkheid beschreven dat de epidurale 
catheter subarachnoïdaal, subduraal of i ntravasaal terecht komt. Het is  ook 
mogelijk, dat de catheter buiten de E.R. terecht komt, als hij te ver of over een 
te korte lengte in de E.R. wordt geschoven. I ndien een te kort stuk van de 
catheter in de E.R. wordt geschoven, kan het voorkomen, dat bij het terugtrek
ken van de Tuohy-naald de catheter uit de E.R. schiet. Wordt de catheter 
daarentegen te ver in de E.R. geschoven, dan bestaat de kans dat deze de 
E.R. weer verlaat door een foramen i ntervertebrale 195 ' 236• Verder bestaat het 
risico dat de catheter bij te ver opvoeren gaat kn ikken, dan wel een l us of zelfs 
een knoop gaat maken 38 ' 167 ' 195' 254• Het is aan te raden de catheter n iet meer 
dan 3, desnoods 4 cm in de E.R.  achter te laten 33• 73• 254• 

6. 7 Gebroken epidurale catheter 

De oorzaken h iervan zijn :  
a. Het afsnijden van de catheter door de scherpe naaldopeni ng, ind ien h ij 

door de Tuohy-naald wordt teruggetrokken. 
b. I ndien er een knoop is ontstaan ,  doordat de catheter te ver in de E.R.  is 

opgeschoven.  Bij het terugtrekken kan de catheter breken .  
c. Het bekneld raken van de catheter tussen twee wervels, bijvoorbeeld bij 

hyperextensie van de wervelkolom. 
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Om te voorkomen dat de catheter breekt moeten de volgende regels i n  acht 
genomen worden: 
1 .  Nooit de catheter door de Tuohy-naald terugtrekken .  
2 .  Bij het  verwijderen van de catheter deze nooit door een weerstand heen 

trekken. Het verwijderen moet gemakkel ijk gaan. Wordt er wel een weer
stand gevoeld, dan de patiënt de rug verder laten flecteren en/of roteren .  
Er zal altijd een houding gevonden worden, waarin het  verwijderen van 
de cathether gemakkelijk gaat. 
De Portex ®disposable catheter heeft een dermate grote trekkracht, dat het 

onmogelijk is de catheter al leen door tractie in tweeën te trekken. Het terug
trekken van de catheter door de Tuohy-naald is bij de Portex ® cathe
ter de enige mogelijkheid om een i ncomplete catheter te verwijderen. Het 
moderne cathetermateriaal  is echter i nert, zodat ook i ndien een stuk van de 
catheter in het l ichaam achterbl ijft, dit geen nadel ige gevolgen voor de pa
tiënt met zich mee zal brengen. Operatief verwijderen ervan is n iet noodza
kelijk en brengt wel risico's met zich mee 38• 

6.8 Hoofdpijn 

Verschi l lende onderzoekers 57' 62 ' 89 ' 1 18 vonden bij  vrouwen i n  het kraambed 
n iet s ign ificant vaker hoofdpijn na geslaagde E.A. (zonder duraperforatie) 
dan bij kraamvrouwen zonder E.A. 

Ind ien in  het kraambed na E.A. hoofdpijn optreedt, welke verbetert bij 
l iggen, is zeer waarschijnlijk de dura geperforeerd. 

Het optreden van hoofdpijn na durapertoratie wordt in de l i teratuur in zeer 
versch i l lende frequenties opgegeven. De frequentie waarin hoofdpijn op
treedt is afhankel ijk van de d ikte van de naald waarmee geperforeerd is. Hoe 
groter de opening i n  de dura, des te groter is de kans op hoofdpijn 171 • Als de 
dura geperforeerd is met een 1 6G naald, is de kans dat ernstige hoofdpijn 
optreedt 70-80% 55• 

6.9 Rugpijn 

Rugpijn in de zwangerschap, tijdens de beval l ing en i n  het kraambed is een 
veel gezien verschijnsel. Na een geslaagde E.A. zal 30-40% van de verlos
kundige patiënten rugpijn hebben. Hetzelfde percentage wordt echter ge
vonden bij kraamvrouwen die geen E.A. hebben gehad tijdens de be
val l i ng 57. 82 ' 11 ' 1 18. Bij fol low-up van n iet zwangere patiënten met E.A. wordt 
een aanzienl ijk kleiner percentage rugklachten gevonden 38• 

Het frequent optreden van rugpijn i n  de zwangerschap, tijdens de beval l ing 
en i n  de periode daarna is waarschijn l ijk het gevolg van de verslapping van 
de l igamenten die in de zwangerschap optreedt en mogelijk van de l i thoto
miepositie 118• 

6.10 Blaasdysfunctie 

De blaastonus is tijdens en na de partus verlaagd. Veel vrouwen missen 
daardoor het gevoel van een volle blaas met mictiedrang, zodat de kans op 
urineretentie en daardoor de kans op urineweginfecties groter is. E.A. zou 
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deze vol le  blaas-sensatie nog sterker doen afnemen 59• Verschi l lende onder
zoekers vonden echter geen verschi l len in  het optreden van blaasdysfunctie 
tussen kraamvrouwen die wel en geen E.A. hadden gehad 55' 89' 1 18• 

6.1 1 Epiduraal haematoom 

Een epiduraal haematoom komt uiterst zelden voor. De enkele geval len die in  
de l i teratuur vermeld staan 38 zijn a l le opgetreden bij hoofdzakel ijk oudere 
patiënten die al len anticoagu lantia kregen. 

Anticoagu lerende medicatie of stol l ingsstoornissen zijn dan ook absolute 
contra-indicaties voor E.A. 

6.1 2 Infectie van de E.R. 

In vroeger jaren werden veel vaker dan thans i nfecties van de E.R. of de 
meningen waargenomen. Het voor het merendeel verlaten zijn van de cauda
le route en de intrede van het wegwerpmateriaal zou de reden kunnen zijn ,  
dat er veel minder berichten over i nfectie van de E.R. verschijnen. Neu
mark 172 publ iceerde in  1 980 een bericht over een aseptische meningo-en
cephal itis na E.A. Neurolog isch onderzoek toonde aan, dat de meningitis 
n iet in  relatie tot de E.A. stond. Grote series E.A.-en zonder i nfectie zijn 
beschreven 3a. s2• Er verschijnen wel meer publ icaties over gecontamineerde 
catheters 13, maar de gekweekte bacteriën zijn dan al leen huidbacteriën 
zodat het het meest waarschij n l ijk is dat het hier secundai re infecties betreft, 
afkomstig van de huid als de catheter wordt teruggetrokken. 

Het is een vereiste de grootst mogel ijke zorgvu ldigheid in acht te nemen ter 
preventie van infectie van de E.R. Essentiële voorzorgen zijn :  
a. Strikte asepsis, zoals het wassen en kleden van de epidural ist a ls voor 

een operatie, en het zeer goed en ru im desinfekteren van het gebied waar 
de epidurale catheter wordt i ngebracht 

b. Nooit een epidurale punctie doen bijeen patiënt met een geïnfecteerde 
huid in het gebied waar de punctie plaats moet vinden. 

c. Het gebruik van een micropare M i l lex ®-bacteriefi lter 70• 
Bij enkele beschreven epidurale abcessen was de oorzaak vrijwel steeds 
endogene metastasering van elders 1 1 •  

Ondanks de grote zeldzaamheid van epidurale abcessen is het erg be
langrijk de symptomen ervan, te weten: rugpijn ,  lokale hyperpathie,  koorts, 
leucocytose, stijve nek, verhoogd eiwit in de l iquor, Ieucocytase in de l iquor, 
tekenen van obstructie i n  het myelogram, te kennen, omdat het n iet diagnos
tiseren ervan en het n iet behandelen ernstige gevolg_en voor de patiënt kan 
hebben. 

6.1 3 Trauma van het C.Z.S. 

Trauma van het ruggemerg of van de zenuwen is één van de meest gevrees
de complicaties van de E.A. 

Di recte beschadig ing van het ruggemerg is  practisch onmogelijk, indien 
onder het n iveau van de tip van de conus medul laris wordt geprikt, dus onder 
de tweede lumbale wervel .  Beschadig ing van zenuwen door naald of catheter 
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zijn een reëler risico. Indien een zenuw wordt geraakt, zal dit altijd gepaard 
gaan met pijn .  Dus i nd ien de patiënt pijn aangeeft bij het inbrengen van naald 
of catheter moet van verdere i nsertie worden afgezien en moet de naald of 
catheter worden verwijderd. Zo mogelijk moet de punctie op een ander 
n iveau worden herhaald. 

6.14 Arteria spinalls anterior syndroom 

Dit syndroom wordt gekarakteriseerd door paraplegie en wordt veroorzaakt 
door ischaemie van het ruggemerg. Het is mogelijk dat sterke bloeddrukda
l i ng in de tonusarme spinaalarteriën, in combinatie met een verhoogde druk 
in de venen ten gevolge van vena cava inferior compressie, ischaemie van 
het ruggemerg kan geven.  Er zijn auteurs 171  die menen, dat toevoeging van 
adrenal i ne aan het lokaalanaestheticum meer kans op vasoconstrictie van de 
spi naalarteriën geeft en dus meer kans op ischaemie van het ruggemerg. Dit 
is één van de redenen om geen adrenal ine toe te voegen aan het lokaal 
anaestheticum (3.3). 

6.15 Neurologische complicaties 

Neurologische afwijkingen na een E.A. zijn zeer zeldzaam en meer toeval dan 
gevolg van het epidurale blok 171

• 

Het syndroom van Hornar (ptosis en miosis) is wel beschreven na l umbale 
E.A. 48 • 8' · ,.8 • 228• Het syndroom is een bekende compl icatie van regionale 
anesthesie in  de nek en het schoudergebied. Het is het gevolg van blokkade 
van de cervicale sympath ische zenuwvezels. Het syndroom is eveneens 
beschreven na caudale E.A. 1 59

• 

Col l ier•s geeft twee mogelijke verklaringen voor het optreden van blokka
de van de cervicale sympathische vezels: extensieve paravertebrale ver
spreid ing van het lokaalanaestheticum en verspreid ing van het lokaalanaes
theticum door de vertebrale veneuze plexus. 

6.1 6 Conclusie 

Geprobeerd is een overzicht te geven van de mogelijke bijverschijnselen en 
complicaties, d ie  zich voor kunnen doen bij E.A.  Er zijn nog meer, meest 
casuïstische compl icaties beschreven na E.A. 38, maar het zou te ver voeren 
om deze al le te vermelden. 

De l ijst van eventuele bijverschijnselen en compl icaties d ie zich voor kun
nen doen tijdens en na E.A. is i ndrukwekkend, maar het is goed zich te 
realiseren, dat de meeste en voornamelijk de ernstige compl icaties een zeer 
grote zeldzaamheid zijn en bovendien door een ju iste voorbereiding en 
techniek voor het grootste deel te voorkomen.  

Daarom dient iedere epiduralist zich bewust te zijn van de mogel ijke bij
verschijnselen c.q. complicaties en van het feit dat door een goede techniek 
en ervaring, door strikte asepsis en voorzorgsmaatregelen, door het gebruik 
van goed materiaal, door het hanteren van de ju iste contra-ind icaties, door 
het geven van het ju iste lokaalanaestheticum in  de-ju iste doseringen, de kans 
op ernstige complicaties u iterst gering zal zijn .  
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7 
Analgetisch effect 

7.1 Het pijnstillend effect van E.A. 

Het pijnsti l lend effect van E.A. is in het algemeen goed. Bij een goede techniek 
en een ju iste dosering is een hoog succespercentage te bereiken (volgens 
Doughty 74 96%).  

Het is echter moei lijk om de getal len die i n  de l iteratuur worden aangege
ven te vergel ijken, omdat n iet door een ieder dezelfde maatstaven voor een 
geslaagd blok worden gehanteerd. Crawford 55 hanteert de maatstaven :  vol 
ledig bevredigend (81 % ) ,  het blok i s  n iet compleet, maar geeft wel enige 
verlichting van de pijn (12%) en geen effect (6%) .  Krasznai 127 hanteert dezelf
de maatstaven en komt tot percentages van resp. 88,4%, 10,4% en 1 ,2%.  

Moore 164 vindt i n  88,4% een compleet blok, i n  8% een gedeeltelijk blok, 
met duidelijk verl icht ing van de pijn ,  in  3,2% een gedeeltel ij k  blok, met te 
wein ig  verlichting van de pijn en i n  0,4% geen enkel effect. Vanderick en 
medewerkers 237 komen in 87% tot een vol led ig  blok, in 6,2% tot een goed 
blok, in 0,8% tot een i ncompleet blok en in 5,4% tot een falen van het blok. Bij 
de resterende 0,6% werd een S.C. verricht, waarvan 0,4% om algehele 
anesthesie verzocht. 

Doughty 74 onderscheidt s lechts een bevredigend blok en een onbevredi
gend blok. In  73,6% vindt hi j  het blok vanaf het beg in ,  bi j  routi nematige 
topping-up, gedurende de gehele beval l i ng  bevredigend en  i n  1 8,6% bevre
digend na correctie. In 7,8% vi ndt hij een onbevredigend blok. De laatste 
groep wijt h ij aan het n iet correct gegeven zijn van de top-ups, het n iet 
aanwezig zijn van de epidural ist om de nodige correctie aan te brengen, het 
te snel verlopen van de beval l i ng om het blok vol ledig te laten zijn of aan het 
falen van de methode (3,6%). Hij vi ndt dus in 92,2% een bevredigend blok. 

Enkele obstetrici , die zelf hun E.A. verzorgen, vonden een succespercenta
ge van 95,1 % 90, van 92% 50 en van 98% ,  waarvan 80% vol led ig  en 18% 
verl ichting van de pijn 223

• 

Het is dus n iet altijd duidel ijk of i n  de succespercentages die i n  de l iteratuur  
worden aangegeven ook d ie  bloks d ie n iet vol ledig zijn maar wel verl ichting 
geven, worden meegerekend. Een oorzaak van het falen van het blok kan een 
persisterend ongeblokkeerd segment of een persisterend un i lateraal blok 
zijn .  Verder kan het resu ltaat onbevredigend zijn omdat de E.R. n iet ju ist 
geloka l iseerd wordt of omdat de catheter verkeerd l igt. 
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7.2 Het unilaterale blok, het ongeblokkeerde segment 

I n  enkele geval len zal er een onvol ledige analgesie zijn ,  hoewel de punt van 
de Tuohy-naald wel in de E.R. gelegen was bij het inbrengen van de catheter. 
Het kan zijn ,  dat de analgesie slechts aan één zijde zit, het zogenaamde 
uni laterale blok, of dat er één of meerdere dermatomen n iet analgetisch zijn, 
de zogenaamde n iet geblokkeerde segmenten. 

Het was Bryce-Smith 40 die het fenomeen van het n iet geblokkeerde seg
ment bij caudale E.A. het eerst beschreef. Hij zocht de verklaring in  het n iet 
voldoende kunnen ontsnappen van het lokaalanaestheticum door een fora
men intervertebrale, waardoor de zenuw over onvoldoende lengte door het 
lokaalanaestheticum wordt omgeven.  

Bromage 3 8  denkt dat twee factoren een rol spelen bij het  ontstaan van het 
n iet geblokkeerde segment. De ene is een te geri nge concentratie van het 
lokaalanaestheticum om een bepaald segment te blokkeren;  de andere is dat 
via een bepaald segment een toegenomen afferente impuls binnenkomt, 
mogel ijk door overrekking van de l igamenta rotunda 191 • 

Shanks 21 0 toonde door middel van röntgenfoto's aan, dat er soms een n iet 
egale verspreiding van het röntgencontrast in de E.R. is, waarschijn lijk ten 
gevolge van aangeboren of verkregen epidurale membranen of adhaesies 
in de E.R. Als deze adhaesies in  de mediaanl ij n  verlopen zou dit een uni late
raal blok tot gevolg  hebben 108 ' 21 1 • 

Usubiaga 236 denkt, dat een un i lateraal blok kan optreden als het u iteinde 
van de catheter in  de pars anterior in  de E.R. is terecht gekomen. Ook 
wanneer het u iteinde van de catheter via een foramen intervertebrale bu iten 
de E.R. komt te l iggen zou een un i lateraal blok kunnen ontstaan 1 95

• 

Sommige uni laterale bloks zijn dan ook corrigeerbaar door de catheter iets 
terug te trekken, of door een herhaalde dosis te geven bij zij l igging op de n iet 
geblokkeerde zijde (gecorrigeerde houdi ng) .  Bij het persisteren van het un i 
laterale blok is het te overwegen een  andere catheter een  n iveau hoger of 
lager in  te brengen in  de n iet geblokkeerde kant van de E.R. Er zal echter altijd 
een groep patiënten blijven bij wie de analgesie n iet vol ledig is, ondanks het 
feit dat de catheter wel in de E.R. l igt. 

Ducrow 76 vond in 8,2% van de geval len een n iet geblokkeerd segment of 
een un i lateraal blok en na herhaalde dosis van het lokaalanaestheticum in de 
gecorrigeerde houding een persisterende onvol ledige analgesie i n  2,04% . 
Bromage 37 constateerde dat in respectievelijk 8,8% en 1 , 1  %.  Crawford 57 

beschreef i n  1 5,4% een niet geblokkeerd segment. Bij een herhaalde dosis 
lokaalanaestheticum in de gecorrigeerde houding kwam het in  vele geval len 
tot een vol ledige analgesie. In  welk percentage het n iet geblokkeerde seg
ment persisteerde geeft hij n iet aan. Wel vond hij in  1 ,3% een echt persiste
rend un i lateraal blok. Matouskova 147 vond een un i lateraal blok in 3,1 %,  
Holdcroft 97 bij 1000 E.A.-en i n  6% een n iet geblokkeerd segment en i n  0,9% 
een persisterend n iet geblokkeerd segment. De percentages van een uni late
raal blok bedroegen respectievel ij k  5,3% en 1 ,2%. 

Bray en Carrie 31  vergeleken twee groepen patiënten met E.A.  ten aanzien 
van het voorkomen van een persisterend un i lateraal blok of ongeblokkeerd 
segment. De patiënten in de ene groep hadden nooit eerder E.A. of spi nale 
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anesthesie gehad, d ie i n  de andere groep wel. De reden om deze twee 
groepen met elkaar te vergelijken was de veronderste l l i ng  dat E.A. of spinale 
anesthesie mogelijk adhaesies i n  de E.R.  kan veroorzaken. Als dat het geval 
zou zijn ,  zouden i n  de tweede groep meer persisterende un i laterale bloks en 
engeblokkeerde segmenten te verwachten zijn .  Dit bleek n iet het geval. In  de 
eerste groep waren de percentages respectievel ijk 1 ,34% en 4,7% , i n  de 
tweede groep waren deze 0,97% en 5,3% . De percentages voor de twee 
groepen samen waren 1 , 1 %  en 5,0%.  Bray en Carrie concludeerden hieruit 
dat E.A. of spinale anesthesie geen verhoogde kans geeft op het ontstaan van 
adhaesies i n  de E.R. ,  althans n iet i n  die mate, dat daardoor later een ver
hoogde kans bestaat op een un i lateraal blok of een ongeblokkeerd segment. 

Het persisteren van een un i lateraal blok of van een n iet geblokkeerd 
segment is een zeer onbevredigende situatie voor patiënt en epidural ist. 

55 





8 
Contra-indicaties en indicaties voor E.A. 

Als een vrouw pijnbestrijd ing wenst tijdens de partus en ze heeft geen be
zwaar tegen E.A. gelden de volgende absolute contra-ind icaties. 

8.1 Absolute contra-indicaties 

8. 1 . 1  Stollingsstoornissen of behandeling met anticoagulantia 

In  Hoofdstuk 6 "Complicaties en bijverschijnselen" is gewezen op het risico 
van een epiduraal haematoom, wanneer een epidurale punctie wordt verricht 
bij een patiënt met een haemorrhagische d iathese. 

8.1 .2 Shock of hypovolaemie ten gevolge van bloedverlies 

Fors bloedverl i es zal perifere vasoconstrictie geven om de tensie op pei l te 
houden. Wordt in  zo'n geval de sympathicus geblokkeerd, waardoor vasodi 
latatie optreedt, dan bl ijft d i t  compensatiemechanisme achterwege, met als 
mogelijk gevolg een plotsel inge dal ing van de bloeddruk en shock. 

Is het bloedverl ies vervangen door i nfusie, zodat het circulerende volume 
weer op niveau is en kan eventueel te verwachten hernieuwd bloedverl ies 
adequaat worden getransfundeerd, dan bestaat er geen contra-indicatie 
meer voor E.A. Bestaat er echter kans op groot bloedverl ies, waarbij het 
wel l icht n iet mogelijk zal zijn het circulerend volume snel en adequaat op te 
vul len, zoals bij placenta praevia en solutio placentae, dan moet afgezien 
worden van E.A. Dit nog afgezien van het feit dat een solutio placentae vaak 
met stol l ingsstoornissen gepaard gaat, d ie  op zich een contra-indicatie voor 
E.A. vormen. 

8.1 .3 Infectieuze processen van de huid ter plekke van de punctieplaats 

De kans op een epidurale i nfectie c.q. een epiduraal abces, hoewel zeer 
zelden beschreven, wordt vergroot door een infectieuze omgeving. Omdat de 
meeste epidurale infecties het gevolg zijn van haemalogene metastasering 
van bacteriën vanu it een primair i nfectieus proces elders 1 1  wordt ook het 
geven van een E.A. bij iemand met een infectieus proces elders gecontraïndi 
ceerd geacht. Het mi lde trauma of de i rritatie van de Tuohy-naald of van de  
catheter zou een ideale omgeving kunnen creëren voor een gemetastaseer
de infectie. 
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8.1 .4 Neurologische ziekten 

Neurologische ziekten worden vaak als contra-i ndicatie voor E.A. be
schouwd, waarschijnl i jk meer uit zelfbescherming van de epidural ist dan dat 
er wezenl ijke aanwijsbare redenen zijn voor het gecontraïnd iceerd zijn van 
E.A. in die geval len. Het is bekend, dat veel neurologische aandoeningen in 
het kraambed kunnen opfl ikkeren .  I nd ien een i ngreep als E.A. tijdens de 
beval l i ng heeft plaatsgevonden, zal de oorzaak van de exacerbatie mogelijk 
ten onrechte aan de E.A. worden toegeschreven. 

Een herniotomie op laag niveau wegens een H.N.P. zal door de meeste 
epidural isten n iet als een contra-i ndicatie worden beschouwd. 

8. 1 .5  Aortaklepstenose 

Het risico van E.A. bij aortaklepstenose is een verminderde veneuze terug
vloed naar het hart ten gevolge van de vasodi latatie, waardoor de l i nker 
ventrikel te wein ig  bloed krijgt aangeboden. Het H .M.  V. neemt af en de kans 
bestaat dat de coronai rvaten, die vlak achter de vernauwde klep ontspringen 
te weinig bloed ontvangen. ledere hartafwijking die gepaard gaat met een 
lage "output" kan verslechteren door een verminderde veneuze terugvloed 
naar het hart. 

In de l i teratuur vóór de jaren '70 worden meer contra-indicaties, met name 
obstetrische, aangetroffen. Onderzoekingen in het laatste decenn ium heb
ben deze contra-i ndicaties doen verdwijnen, ze soms zelfs tot i ndicaties 
gemaakt. 

8.2 Stuitligging 

Een stu itl igging was vroeger een contra-indicatie, omdat door de E.A. de 
buikpers verminderde, met als gevolg een vergrote kans op stu itextractie en 
een hogere morbid iteit en mortaliteit van het k ind.  

Latere onderzoeki ngen 3 0 ' 32 ' 58 ' 66 ' 71 ' 220 toonden aan, dat er geen toename 
was in het aantal kunstverlossingen (stuitextracties, S.C.) bij stuitbeva l l ingen 
onder E.A. in vergelijking met stu itbeva l l i ngen zonder E.A. Wel werd een 
toename in de u itdrijvi ngsduur waargenomen, maar de Apgarscores en pH's 
i n  het navelstrengbloed waren gelijk of beter dan bij k inderen die geboren 
werden uit moeders zonder E.A. De goede relaxatie van de bekkenbodem en 
het n iet meer voortijd ig  persen, wat bij stuitl iggingen nogal eens voorkomt, 
wordt door de meeste auteurs als verklaring gegeven. E.A. wordt tegenwoor
dig dan ook aanbevolen bij een stuitl igging. 

8.3 Meerlingzwangerschap 

Het geven van E.A. bij een meerl i ngbeval l ing was vele jaren ge
contraïndiceerd 54 ' 137

• Met name Little en Friedman 137 wezen E.A. bij meer
l ingbeval l ingen af op grond van de hogere peri natale mortal iteit van het 
tweede kind. Het was Crawford i n  1 975 6 0  die als eerste aantoonde i n  zijn 
onderzoek van 1 02 meerl i ngbeval l i ngen, waarvan 55 E.A. kregen, dat E.A. bij 
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meerl i ngzwangerschappen geen nadel ige gevolgen heeft voor het tweede 
kind. Hij en ook Strasser 220 vond met E.A. een korter tijdsi nterval tussen de 
geboorte van het eerste en het tweede kind, dan zonder E.A. Ook andere 
onderzoekers 1 13 ' 156 ' 245 toonden aan dat E.A. bij meerl i ngbeval l i ngen geen 
slechte gevolgen heeft voor de toestand van de ki nderen na de geboorte. 

Bij een meerl i ngzwangerschap met sterk vergrote uterus, moet men meer 
dan anders bedacht zij n op een A.V.C. I .S. bij rug l igging.  Het is hier dan ook 
van nog groter belang dan bij een eenl ingzwangerschap dat de vrouw tijdens 
de beval l ing n iet op haar rug l igt. Een wigkussen onder de flank zal reeds 
voldoende zijn om de compressie van de vena cava i nferior en de aorta te 
vermi nderen. 

Verder is  de kans op atonie van de uterus en daarmee op een bloeding na 
een meerli ngbeval l i ng groter dan normaal , zodat goede vu l l i ng  van het 
vaatstelsel h ier van groot belang is .  

8.4 LIHekenuterus 

Een l i ttekenuterus is lange tijd een contra-indicatie voor E.A. geweest, omdat 
gevreesd werd dat een eventueel optredende ruptuur n iet herkend zou wor
den. De symptomen van een uterusruptuur  zijn echter vele en pijn is lang  n iet 
altijd het eerste of zelfs maar een op de voorgrond staand symptoom. Perito
neale prikkel ingsverschijnselen die zich bij een uterusruptuu r  42 " 153 • 220

, solu
t io  placentae 61 ' 63 en een overvulde blaas voordoen, zul len n iet door de E.A. 
geb lokkeerd worden en dus door de patiënte worden aangegeven .  Een 
weeënstorm of overst imu latie zul len d i rect op het card iotocogram worden 
herkend,  evenals een foetale bradycard ie. 

Sangui nolente urine, d ie bij overrekking van het O.U.S. en bij een dreigen
de uterusruptuu r  nogal eens wordt gezien, zal eveneens herkend worden, 
zeker als voor iedere top-up de blaas door spontane mictie of catheterisatie 
wordt geleegd. 

De zogenaamde Ring van Band I ,  de toenemende shock, met tensiedal ing 
en tachycard ie, klamme transpi ratie zu l len met en zonder E .A .  onmiddel l ijk 
worden geconstateerd. 

De symptomen van een zogenaamd "sti l le  uterusruptuu r" zijn vaak veel 
m inder u itgesproken of in het geheel n iet aanwezig, zodat het d iagnostiseren 
daarvan ook zonder E.A. veel moei lijker is. 

Het geven van E.A. bij een l i ttekenuterus is  n iet gecontraïndiceerd, mits 
maar goed op bovenstaande symptomen wordt gelet. Verder is het van groot 
belang, dat de progressie van de onts lu it ing nauwgezet geobserveerd wordt. 
I ndien ondanks goede weeën geen progressie optreedt van de onts lu it ing is 
de kans op overrekking  van het O .U .S .  en dehiscentie of ruptuur van het oude 
l i tteken zeer reëel . 

8.5 Toxicose/pre-eclampsie 

Bij toxicose/pre-eclampsie wordt vocht van i ntra- naar extravasaal ver
plaatst, met als gevolg een hypovolaemie, een situatie d ie te vergelijken is 
met een latente shock 26

• Toch was en is toxicose/pre-eclampsie één van de 
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eerste ziektes tijdens de zwangerschap waarbij E.A. werd geadviseerd, zelfs 
als behandel ingsmethode samen met de gebruikelijke therapie van 
toxicose/pre-eclampsie 29' 9 • . , 10 ' 1 1 1  • 1 12 ' 151 • 162 ' 202' 222 ' 2•8

• Het resultaat van E.A. 
bij een toxicose/pre-eclampsie patiënte is een du idel ijke tensiedal ing.  

De vasoconstrictie bij toxicose/pre-eclampsie is n iet al leen het gevolg van 
een verhoogde sympathicustonus, maar ook van een verhoogde eigen to
nus van het vat 1 71 • Door de E.A. wordt weliswaar de sympathicus plaatselijk 
geblokkeerd, maar n iet de verhoogde eigen tonus, zodat een dramatische 
bloeddrukdal ing zelden wordt gezien. Toch bestaat het gevaar van een te 
sterke bloeddrukdal ing, met als gevolg een verminderde placentadoorstro
ming en hypoxie van de foetus 121

• Een l ichte tensiedal ing zal een verbeterde 
placentadoorstroming geven,  ten gevolge van de vermi nderde vaso
constrictie 39. 107 . 121 . 1 7 1

. 

Pre-loadi ng met gl ucose 5% of plasmavervangingsmiddelen is bij 
toxicose/pre-eclampsie patiënten ,  ondanks de bestaande hypertensie nood
zakelijk om te grote bloeddrukdal ing te voorkomen. Bij ernstige pre-eclamp
siepatiënten zou het te adviseren zijn op geleide van de centrale veneuze 
druk, die bij i ntravasale hypovolaemie veelal te laag is, het i ntravasale 
volume aan te vu l len met plasma-expanders •7 waardoor een verbeterde 
nier- en placentadoorstroming zal optreden 9•· 1 1 0

• 

Een ander gunstig effect van E.A. bij pre-eclampsiepatiënten is dat het 
escalerende effecten van afferente i mpulsen die een tensiestijg ing kunnen 
geven,  vermindert 222

• 

Alvorens bij ernstige toxicose/pre-eclampsie E.A. te geven is het wel zaak 
de stol l i ngsstatus van patiënte na te gaan,  omdat de kans op subacute D . I .S. 
aanwezig is. 

8.6 Partus prematurus 

Ook bij een partus prematurus komt E.A. in aanmerki ng voor pijnbestrijd ing.  
Een premature foetus en neonaat is gevoel iger voor algemene medicatie en 
voor lokaalanaesthetica dan een à terme foetus en neonaat en wel om de 
volgende redenen: 
1. Een prematuur heeft minder eiwit ter besch ikking om medicamenten te 

binden; 
2. Een prematuur  heeft vaker hogere bi l i rubinespiegels, waardoor competi 

tie optreedt met het medicament voor de eiwitbindi ng; 
3. Een prematuur  heeft een minder goed ontwikkelde bloed-hersen barrière, 

waardoor de concentratie van een medicament i n  het C.Z.S. hoger is; 
4. Een prematuur heeft meer kans op asfyxie tijdens de partus, waardoor het 

eiwitbindend vermogen afneemt; 
5. Een prematuur heeft minder mogelijkheden het medicament te metaboli 

seren en uit te scheiden. 

Toch bl ijkt de prematuur zeer goed in staat lokaalanaesthetica van zowel het 
ester- als van het amide-type te metabol iseren in zijn lever 21•

. 

David en Rosen 68 vonden i n  een retrospectief onderzoek een opval lend 
lagere eerste-week sterfte bij prematuren geboren uit  moeders met E.A. dan 
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met conventionele analgesie. De getal len zijn klein en de groepen mogelijk 
n iet vergelijkbaar. In ieder geval l ijkt in  dit onderzoek E.A. n iet nadel ig voor 
het premature kind. 

E.A. is i n  het bijzonder geïndiceerd bij d ie patiënten bij  wie verhoging van de 
bloeddruk, hersendruk, oogdruk, i ntrathoracale of i ntra-abdominale druk 
vermeden moet worden,  alsmede bij die patiënten bij wie extra belasting van 
het hart of de longen riskant is. 

Hart- en longziekten met belastingsdyspnoe, behoudens aortaklepsteno
se, die een contra-indicatie is voor E.A. 1 7 1

, dreigende hypoxie en decom
pensatie, verhoogde hersendruk, hersenoedeem, hersentumoren,  status na 
hersenoperaties, epi lepsie,  g laucoom, status na ablatio reti nae, aneurysma
ta en breuken vormen een indicatie voor E.A. tijdens de beval l i ng. 
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9 
Eigen onderzoek 

9.1 Inleiding en doelstelling 

Tot eind 1 978 werden in onze kl i n iek als enige vormen van pijnbestrijd ing 
tijdens de onts luiti ngsfase sedativa (diazepam en promazinehydrochloride) 
en analgetica (peth idine en pentazoci ne) gegeven (Fig. 1 9) .  De meest gebrui 
kel ijke analgetische behandel ing was d i e  met peth id ine i n  een dosering van 
100 mg i .m .  Eventueel werd de dosering herhaald.  Het effect was vaak onbe
vredigend. Dit leidde soms tot ongenoegen bij de barende en haar begele i
ders (artsen en verplegend personeel). 

30% 

20% ·- - - - -·- -

.. ' 

•-- - - - - -• sedativa 
• - · - · - · -4  analgetica 
•- - • antibiotica 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Fig. 19 Het gebruik van geneesmiddelen tijdens de baring in de Groningse Kliniek voor Obste

trie en Gynaecologie in de periode 1 973-1980. 

Aan pijnbestrijd ing tijdens de bari ng moet de eis worden gesteld, dat zij 
effectief is, dat het bewustzijn er n iet door wordt verlaagd, dat zij geen 
nadel ige gevolgen voor moeder en ki nd heeft en dat het verloop van de bari ng 
er n iet nadel ig  door wordt beïnvloed. Het is  de vraag of er een vorm van 
pijnbestrijd ing bestaat, d ie aan al deze eisen kan voldoen. Van E.A. is bekend, 
dat het analgetisch effect goed is en dat het bewustzijn er n iet door wordt 
verlaagd. Dit laatste in tegenstel l i ng tot sedativa en pethid ine. 

Over de gevolgen voor de baring en de effecten op moeder en kind van E.A. 
bestaat vrij veel l iteratuur. Het onderzoek hierover is echter bijna u itsl uitend 
verricht bij geselecteerde of normale baringen en bij zwangeren met een 
ongestoorde zwangerschap. Bovendien ontbreekt meestal een goede con-
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trolegroep. Wein ig  is bekend over de effecten en gevolgen van E.A. bij risico
partus. Aangezien dat nogal eens i ngeleide bari ngen zijn en omdat boven
dien de vraag naar pijnsti l l i ng groter is bij ingeleide dan bij spontaan beg in
nende bari ngen 240 besloten wij een onderzoek te doen naar de effecten van 
E.A. met bupivacaine bij i ngeleide bari ngen. Als controle-analgeticum is 
peth id ine gekozen. Een derde groep die i n  de beschouwing betrokken werd is 
een groep i ngeleide bari ngen, waarbij geen pijnsti l l i ng is gevraagd en gege
ven. 

Het doel van het onderzoek is tweedel ig:  al lereerst het analgetische effect 
van de E.A. en de complicaties en bijverschijnselen. 

Het tweede doel van het onderzoek is een vergel ijki ng te maken tussen de 
onderzoekgroep en de controlegroep ten aanzien van: 
a. duur van de onts lu it ing 
b. duur van de uitdrijvi ng 
c. invloed van bupivacaine en  pethidine op het CTG 
d. aantal vag inale kunstverlossi ngen 
e. aantal sectiones Caesareae 
f. Apgarscores 
g. maternale bloedgasanalyse bij vol ledige onts lu it ing en post partum 
h. foetale en neonatale bloedgasanalyse bij vol ledige ontsl uit ing en post 

partum 
i. noodzaak tot b laascatheterisatie 
j. bloedverl ies tijdens het nageboortetijdperk 

Statistische bewerking 

Bij het analyseren van de resultaten is steeds uitgegaan van de nu l hypothese 
(geen verschi l  tussen beide groepen). 

Voor het toetsen van de nu lhypothese is gebruik  gemaakt van de X.2-toets, 
de exacte Fisher-toets, de t-toets of de toets van Wi lcoxon. I ndien van een 
andere toets gebruik is gemaakt, wordt dat in de tekst vermeld. Er is tweezij
d ig getoetst op 5% sign ificantien iveau. 

9.2 Opzet eigen onderzoek 

De onderzoekpopulatie werd gevormd door de zwangeren bij wie tussen jun i  
1 979 en oktober 1 981 i n  de Groningse Kl in iek voor Obstetrie en Gynaecologie 
de baring door amniotomie en oxytoci ne-infusie werd i ngeleid.  Het in le i 
d ingspercentage i n  de bovengenoemde periode bedroeg 1 5,7% . Voorwaar
de voor opname in het onderzoek was dat de auteur beschikbaar was voor het 
geven van E.A. wanneer deze gewenst was. 

Bij het beg in  van de i n leiding werd aan de zwangere meegedeeld dat zij om 
pijnbestrijd ing kon vragen als zij dat nodig vond. De opzet van het onderzoek 
werd haar u itgelegd. Bij het beg in  van de i n leiding werd vastgesteld of de 
zwangere E.A. of peth id ine zou krijgen, wanneer zij om pijnsti l l i ng zou vra
gen. D it geschiedde met behu lp van opeenvolgende gesloten enveloppen,  
waarin een gerandamiseerde code. 

In het beg in  van de onderzoekperiode werd bij enkele zwangeren, voor 
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zover zij in de E.A. -groep vielen, bij het beg in  van de i n le id ing een epidurale 
catheter i ngebracht zonder dat bupivacaine werd gegeven afgezien van de 
testdosis van 2 mi bupivacaine 0,5% zonder adrenal ine. Van deze procedure 
werd om medisch-ethische redenen na korte tijd afgestapt. 

Van het onderzoek werden u itgesloten die zwangeren bij wie contra-ind i
caties tegen E.A.  bestonden en vanzelfsprekend d iegenen d ie z ich met deel
neming aan het  onderzoek n iet konden verenigen. 

Op deze wijze ontstonden vier groepen, n l . :  
1 .  Groep E.A. (barenden d ie E.A. kregen) ;  
2 .  Groep P. (barenden die peth id ine kregen); 
3. Groep Z .M.E.A. 

en 
4. Groep Z.M.P. 

(barenden zonder pijnsti l l ing ,  d ie respectievel ijk E.A. of 
pethid ine zouden hebben gekregen, maar geen behoefte hadden aan 
pijnsti l l i ng). 

[Gekozen is voor de afkort ing Z.M. (zonder medicatie), omdat de afkorting 
Z.P. (zonder pijnsti l l i ng) de gedachte zou kunnen oproepen dat Z.P. staat voor 
"zonder pethidine"] .  

9.3 Indicaties voor inleiding en inleidingsprocedure 

9.3.1 lnleidingsindicaties 

De i nle id ingen op medische i nd icatie geschiedden wegens 1) toxicose/pre
eclampsie, 2) dreigende dan wel echte serotiniteit, 3) voortijdig afgelopen 
vruchtwater zonder weeënactiviteit bij een zwangerschapsduur van 36 we
ken of meer, of bij een zwangerschapsduur van minder dan 36 weken met 
een US-ratio van twee of meer, 4) n iet optimaal ante partum CTG, 5) onder
ontwikke l ing en 6) andere i nd icaties. 

Deze andere i ndicaties bestonden u it: slechte obstetrische anamnese {bijv. 
I. U. V.D. i n  één of meer voorafgaande zwangerschappen, solutie placentae i n  
de  vorige zwangerschap), rhesusantagonisme, d iabetes mel l itus, maternale 
hartafwijkingen, cholestasis hepatis, i nstabiele l igging en primaire weeën
zwakte. Soms bestond er een psychosociale i nd icatie tot electieve i n leid ing.  

Toxicose/pre-eclampsie was bi j  28% van de zwangeren de reden de ba
ring in  te leiden. Bij 25% van de zwangeren was de i n le idingsindicatie "sero
tin iteit" en bij ru im 21 % "andere i nd icaties". 1 5 %  van de zwangeren had 
voortijd ig  gebroken vl iezen en werd daarom i ngeleid. Ru im 7% van de zwan
geren werd ingeleid wegens foetale onderontwikkel ing en s lechts bij 2,5% 
van de zwangeren was de reden voor i nleiding van de baring  een afwijkend 
CTG ante partum (Tabel VI I I ) .  

9.3.2 lnleidingsprocedure en verzameling van gegevens 

De i nleidingsprocedure die werd gevolgd was d ie van de s imultane amnioto
mie en oxytocine-infusie per Dascon ® i nfusiepomp. Als aanvangsdosis werd 
i n  al le geval len met 1 mEimin begonnen. Amniotomie vond plaats onder 
amnioscopische visual isatie. Een spi raalelectrode werd à vue ingebracht i n  
de foetale hu id .  Vervolgens werd een intra-uteriene drukcatheter i ngebracht 
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op geleide van de toucherende vinger. De electrode en de i ntra-uteriene 
drukcatheter werden aangesloten op een Hewlett Packard Card iotocograph 
type 8020A. Op geleide van de uterusactiviteit werd de oxytoci nedosering 
verhoogd tot een goede weeënactiviteit ( ± 200 Montevideo-eenheden) was 
bereikt 240

• 

Vóór het i nbrengen van het i nfuus werd bloed afgenomen voor een mater
nale veneuze bloedgasanalyse. Daar waar het mogelijk was werd, voordat de 
electrode werd geplaatst, een microbloedonderzoek (M.B.O.) verricht. Bij 
vol ledige onts lu it ing werd zo mogelijk opnieuw een veneuze maternale en 
een foetale bloedgasanalyse verricht. 

Di rect na de geboorte van het k ind werd, voordat de placenta werd gebo
ren ,  een bloedmonster afgenomen uit de vena en een arteria umbi l icalis voor 
bloedgasanalyse. B innen een half uur  na de partus werd bovendien een 
maternaal veneus bloedmonster afgenomen. Alle bloedgasanalyses werden 
bi nnen een half uur na afname verricht op een A.V.L. Gascheck 940. De 
spuiten,  waari n het bloed werd afgenomen, werden van tevoren doorgespo
ten met 0,1 mi Na-hepari ne, waarin NaF 242 • Indien het CTG durante partu 
daartoe aan leid ing gaf werd tussentijds M. B.O. verricht. 

Post parturn werden de Apgarscores na één en na drie mi nuten bepaald. 
Het totale bloedverl ies na de geboorte van het kind werd zo nauwkeurig 

mogelijk gemeten met behu lp van een receptaculum, waarop de vrouw na de 
geboorte werd geplaatst. Di rect na de geboorte van het k ind werden aan de 
vrouw 5 E oxytocine i .m. gegeven om een vlotte geboorte van de placenta te 
verkrijgen en het bloedverl ies zoveel mogelijk te beperken. 

De vierde dag post parturn werd een blaaspunctie verricht ter controle op 
bacteriu rie. In onze kl i niek is het al jaren gebru ikel ijk suprapubisch verkre
gen urine in plaats van "midstream" ur ine te nemen voor het d iagnostiseren 
van bacteriu rie. Het eerste geeft m inder kans op contaminatie en daardoor 
betrouwbaardere uri nekweekuitslagen. 

9.4 Pijnbestrijding 

Ind ien de vrouw pijnbestrijd ing wenste kreeg ze, i nd ien ze in de peth id ine
groep viel ,  1 00 mg peth id ine i .m. toegediend. De dosering werd herhaald, 
i nd ien  de vrouw dat wenste. 

I nd ien de vrouw in de E.A.-groep viel werd, zodra zij dat wenste, een epi
durale catheter i n  l i nker zij l igging ingebracht i n  de E.R. via de tweede in
terl umbale rui mte, nadat een pre-loading van 500 mi 0,9% zout, g lucose/zout 
of gl ucose 5% was gegeven.  De E.R. werd ge lokal iseerd via de mediane 
route met behu lp  van de " loss of resistance" methode, zoals beschreven i n  
5.3.2. D e  epidurale catheter werd over een afstand van 3 c m  craniaalwaarts i n  
d e  E.R. achtergelaten. N a  het geven van een testdosis van 2 mi bupivacaine 
0,5% werd vijf m inuten gewacht, een periode d ie voldoende is om te consta
teren of de catheter n iet subarachnoïdaal of subduraal is gelegen. Daarna 
werd eveneens in l i nker zij l igg ing 1 ,5 mi bupivacaine 0,5% gegeven. Na 5-10 
mi nuten werd de vrouw gevraagd op haar rechter zij te gaan l iggen, waarna 
zij 3,5 mi 0,5% bupivacaine kreeg. Bovenstaande dosering gold,  i nd ien ute
riene analgesie gewenst was. Voor analgesie van het perineum werd na de 
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testdosis i n  zittende houd ing 6 m i  0,5% bupivacaine gegeven.  Nadat de 
vol ledige dosis was geïnjecteerd werd vijf m inuten gewacht, waarna de 
vrouw op haar zij ging l iggen. Er werd haar gevraagd n iet op haar rug te 
l iggen, gezien het risico van dal ing van de bloeddruk. Ook de vrouwen uit de 
peth idinegroep en de vrouwen zonder pijnbestrijd ing werd gezegd n iet op 
hun rug te gaan l iggen. In hoeverre dat af en toe toch gebeurde zowel in de 
E.A.-groep als in de andere groepen is moei l ijk na te gaan. Rugl igging werd 
wel toegestaan tijdens een vagi naal toucher, tijdens het verrichten van 
M.B.O. en tijdens de uitdrijving. Deed zich een dal ing van de bloeddruk voor 
dan werd er een wigkussen onder de rechter heup van de vrouw geplaatst. Dit 
gebeurde eveneens als zich tijdens het i nbrengen van de bewakingsappara
tuur tekenen van een A.V.C. I .S. hadden voorgedaan.  

Voor het i nbrengen van de epidurale catheter werd de bloeddruk gemeten 
en de polsfrequentie geteld.  Vervolgens werden deze iedere vijf m inuten 
gemeten gedurende een half uur  na de dosis bupivacaine. Daalde de systo l i 
sche bloeddruk ondanks de pre-loading onder 1 00 mm Hg,  dan werd extra 
infuusvloeistof toegediend. Een kwartier en een half uur  na de dosis bupiva
caine werd geëvalueerd of de pijn was verdwenen. I nd ien de analgesie n iet 
vol ledig was, werd houd ingscorrectie gegeven en werd eventueel bupivacai
ne bijgegeven .  Topping-up geschiedde op verzoek van de vrouw met de 
standaarddoseri ng,  zoals deze i n  5.5 staat beschreven.  Voor iedere top-up 
werd een pre-loading gegeven .  Controle van de bloeddruk en de polsfre
quentie géschiedde voor de top-up en gedurende een half uur  daarna om de 
vijf m inuten. 

Bij volledige onts lu it ing werd al leen voor peri neumanalgesie gezorgd als 
de vrouw dat wenste. Indien een vaginale kunstverloss ing moest geschieden 
werd voor peri neumanalgesie gezorgd. 

Zowel in de E.A. -groep als in de P.-groep werd voor iedere dosis bupiva
caine of pethid ine een vaginaal toucher verricht ter evaluatie van de progres
sie van de onts lu it ing. Tevens werd de vrouw verzocht haar blaas te ledigen 
en wanneer dat n iet lukte en de blaas gevuld leek, werd gecatheteriseerd. 

Na de beva l l i ng en na het hechten van een eventuele episiotomie of ruptuur  
werd de epidurale catheter verwijderd ,  waarbij de vrouw i n  zij l igg ing met 
geflecteerde wervelkolom lag.  De cathether werd op vol ledigheid gecontro
leerd.  Het beleid in het kraambed van de vrouwen d ie E.A. hadden gehad 
verschi lde n iet van dat bij andere kraamvrouwen. Mobil isatie begon zoals 
gebruikel ijk i n  onze kl in iek in principe zes uur  post partum, tenzij dat tijdstip i n  
de nacht viel .  In  dat geval stond de vrouw ' s  ochtends voor het eerst op. 

9.5 Patiënten 

In de onderzoekperiode kwamen 377 in le id ingen in aanmerking voor het 
onderzoek. Zes vielen uit om diverse redenen (Tabel I ) .  De overgebleven 371 
waren als volgt verdeeld over de beide groepen: 1 77 in de E.A. -groep en 1 94 
i n  de P-groep. Ongeveer de helft daarvan kreeg i nderdaad één van de beide 
vormen van pijnbestrijd ing,  nl . 56,5% in  de E.A. -groep en 51 ,5% in de P.
groep (Tabel 1 1 ) .  Het versch i l  is statistisch n iet s ignificant. 

Het gemiddelde percentage dat pijnbestrijd ing kreeg: 53,9% , is duide lijk 
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Tabel i Patiënten die uit het onderzoek vielen 

E.A.-groep 

Reden 

S.G. wegens uitgezakte navelstreng na 
amniotomie 

Weigering E.A. 
Niet te localiseren E.A. 

Totaal 

N 

3 

P.-groep 

Reden N 

S.G. wegens vasa praevia 
Verzoek om E.A. na pethidinetoediening 2 

3 

Tabel 11 Verdel ing van de oorspronkelijke groepen naar wel en geen pijnbestrijding 

Pijnbestrijding Geen pijnbestrijding Totaal 
N (%) N (%) N (%) 

E.A.-groep 100 (56,5) 77 (43,5) 1 77 (1 00) 

P. -groep 100 (51 ,5) 94 (48,5) 194 ( 100) 

Totaal 200 (53,9) 171 (46,1)  371 (1 00) 

Tabel l i l  Verdeling van de oorspronkelijke groepen naar null iparae en multiparae 

Null iparae Multiparae Totaal 
N (%) N (%) N (%) 

E.A.-groep 91 (51 ,4) 86 (48,6) 1 77 (100) 

P.-groep 99 (51 ,0) 95 (49,0) 194 ( 100) 

Totaal 1 90 (51 ,2) 181 (48,8) 371 (1 00) 

Tabel IV Verdel ing van de subgroepen, wel en geen pijnbestrijding, naar nul l iparae en 
multiparae 

Pijnbestrijding Geen pijnbestrijding 

Null iparae Multiparae Totaal Null iparae Multiparae Totaal 
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

E.A.-groep 60 (60) 40 (40) 100 (1 00) 31 (40,3) 46 (59,7) 77 (1 00) 

P.-groep 62 (62) 38 (38) 100 (100) 37 (39,4) 57 (60,6) 94 ( 100) 

Totaal 122 (61 )  78 (39) 200 (100) 68 (3g,8l 103 (60,2) 171 (1 00) 
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hoger dan de 34% die Visser 240 vond bij een groep i n leidingen, eveneens i n  
onze k l iniek. Dit versch i l  zal wel l iggen aan het feit, dat aan al le patiënten uit 
dit onderzoek met meer nadruk dan gewoonl ijk is gezegd, dat, i ndien ze dat 
nodig vonden, de mogelijkheid van pijnbestrijd ing aanwezig was. Eveneens 
werd hen gezegd welke vorm van pijnbestrijdi ng dat zou zijn .  Het verschi l  
tussen de percentages van pijnbestrijd ing i n  de E.A. -groep en de P. -groep, 
hoewel n iet sign ificant, kan het gevolg zijn van de verwachting die gewekt 
werd door de methode van pijnbestrijdi ng ,  die werd geboden. Zowel de 
artsen als de verpleegkundigen waren uiteraard op de hoogte van het mees
tal vol ledige analgetische effect van E.A. Het noemen van deze vorm van 
pijnbestrijd ing kan enthousiaster zijn geweest dan het noemen van peth id ine. 
Een afsch rikeffect van de " ruggeprik" zou een lager percentage pijnbestrij
ding in de E.A. -groep hebben kunnen veroorzaken. Dit bl ijkt n iet het geval .  

Daar zowel de behoefte aan pijnbestrijd ing als een aantal aspecten van de 
bari ng gerelateerd zijn aan de pariteit, is het voor dit onderzoek van belang 
onderscheid te maken tussen nu l l i - en multiparae. De verdel i ng is in de 
oorspronkelijke groepen gel ijk (Tabel 111 ) ,  maar wanneer deze groepen wor
den opgedeeld in subgroepen die wél en die geen pijnbestrijd ing wensten,  
treden duidel ijke verschi l len aan het l icht (Tabel IV) .  Van de nu l l iparae heb
ben 64,2% behoefte aan pijnbestrijd ing gehad, van de multiparae 43, 1  % .  

Aangezien e r  geen verschi l  i n  pariteit i s  tussen Z.M.E.A.- en d e  Z.M.P.


groep, zijn deze samengevoegd tot de Z.M.-groep. 
De multiparae in de E.A.-groep zijn gemiddeld bijna 3 jaar ouder dan die i n  

d e  P.-groep ( p  < 0,02) (Tabel V). D e  oorzaak i s  onduidel ijk. Dat ook d e  leeftijd 
van de multiparae in de Z.M. -groep s ignificant (p < 0,01 )  hoger is dan die i n  
de P.-groep kan l iggen aan de iets hogere pariteit i n  de Z .M.-groep (Tabel VI) .  
De leeftijd van de nu l l iparae verschi lt n iet s ignificant. 

Tabel V Leeftijd bij inductie van de baring 

E.A. 
(n = 60) 

Gemiddelde leeftijd in 
jaren 26.0 

S.O. 4,5 
Spreiding 14-35 

Mediaan 25 

Tabel VI Pariteit van de multiparae 

Gemiddelde pariteit 
S.O. 
Spreiding 

Null iparae 

P. 
(n - 62) 

26,3 

4,7 

1 7-38 

26 

Z.M. 
(n = 68) 

25,9 

4.0 

1 5-34 

26 

E.A. 
(n = 40) 

1 .4 

0,7 

1-1 1 1  

E.A. 
(n = 40) 

29,5 

5,5 

21-43 

28 

P. 
(n = 38) 

1 ,4 

0,7 

I-IV 

Multiparae 

P. Z.M. 
(n = 38) (n = 103) 

26,7 

3,9 

20-40 

26 

29,1 

4,0 

1 9-39 

30 

Z.M. 
(n = 103) 

1 ,6 

0,9 

I-VI 

69 



Tabel VIl  Zwangerschapsweek bij inductie van de baring 

Null iparae Multiparae 

E.A. P. Z.M. E.A. P. Z.M. 
(n = 60) (n = 62) (n = 68) (n = 40) (n = 38) (n = 103) 

Gemiddelde 
zwangerschapsweek 40,6 40,6 40,7 40,4 40,7 40,5 

S.O. 1 ,6 1 ,6 1 ,6 1 ,8 1 ,5 1 ,6 

Spreiding 3>-43 35-43 36-43 36-43 37-43 36-44 

Mediaan 41 41 41 40 40 40 
Aantal < 37 w 9 2 2 1 1 4 

Tabel VII I  lnleidingsindicaties 

Null iparae Multiparae 

E.A. P. Z.M. E.A. P. Z.M. 
lnleidingsindicatie (n = 60) (n - 62) (n = 68) (n -= 40) (n = 38) n = 103) 

Toxicose/pre-eclampsie 22 (8) . 22 (6) 22 (5) 1 1  (3) 1 1  ( 1 )  2 6  (4) 

Serotiniteit 13 ( 1 )  2 3  ( 1 )  21 (2) 11 (2) 1 1  23 ( 1 )  

Voortijdig gebroken 
vliezen 15 ( 1 )  10 (3) 14 4 3 1 5  

Ante parturn CTG-
afwijkingen 1 ( 1 )  1 ( 1 )  2 0 0 6 (3) 

Onderontwikkel ing 4 (3) 6 (4) 5 (2) 5 (1 ) 5 ( 1 )  6 (2) 

Andere 14 (3) 9 (2) 10 (3) 12  9 33 (2) 

• ( ) = aantal patiënten bij wie deze inleidingsindicatie voorkwam in combinatie met 1 of 
2 andere indicaties. 

Tabel IX Geboortegewicht en verdeling naar geslacht 

Nul l iparae Multiparae 

E.A. P. Z.M. E.A. P. Z.M. 

Aantal kinderen 62 62 69 41 38 1 09 

Jongens 39 30 45 19 22 58 
Meisjes 23 32 24 22 16  51 

Gemiddelde geboorte-
gewicht in g. 3442 3419 3342 3417 3501 3397 

S.O. 538 580 498 574 467 541 

Spreiding 1 750-4700 1690-4390 1 800-4240 2340-4950 2470-4650 1 850-4500 
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Tabel X Stuitliggingen en tweelingen 

Nul l iparae Multiparae 

E.A. P. Z.M. E.A. P. Z.M. 

Tweel ing 2 0 1 0 6 
Stuitligging 2 3 0 3 

Er is geen verschi l  i n  zwangerschapsduur  tussen de groepen (Tabel VI l ) .  
Bij de multiparae i n  de Z.M.-groep zi jn v ier prematuren geboren,  tegenover 
één à twee in al le andere groepen.  

De i nd icaties voor de- in le id ing zijn weergegeven i n  Tabel V I I I .  Dat de 
groepen wat dit betreft n iet in detai l  vergelijkbaar zijn was wel te verwachten. 
Nu l l iparae met E.A. hebben relatief zelden de i ndicatie "seroti n iteit" en de 
ind icatie "andere" komt over het geheel genomen vaker voor i n  de E.A. 
groep. Bij de nu l l iparae met pethid ine is de ind icatie "voortijdig gebroken 
vl iezen" betrekkel ijk wein ig  frequent. Mu ltiparae met pijnbestrijding hebben 
geen van allen CTG-afwijkingen ante partum,  bij mult iparae zonder pijn
bestrijd ing komt dit wel voor. In  dezelfde groep komt voortijd ig  breken van de 
vl iezen vaker voor dan bij de overige multiparae. In  hoeverre deze verschi l 
len van invloed zijn op de resu ltaten zal bij de bespreking daarvan aan de 
orde worden gesteld.  

De verdel i ng naar geslacht en geboortegewicht van de kinderen is weerge
geven in Tabel IX. Het geslacht is wat onevenred ig verdeeld, wat bij de 
betrekkel ijk kleine getal len in de subgroepen n iet hoeft te verbazen. Er zijn 
geen significante verschi l len in de geboortegewichten.  

Ook tweel i ngen en stuitl igg ingen z i jn  erratisch verdeeld (Tabel X) .  In hoe
verre d it de resu ltaten beïnvloedt zal eveneens bij de bespreki ng daarvan 
worden nagegaan. 
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1 0  
Resultaten 

1 0.1 Complicaties ten gevolge van de techniek van de E.A. 

Bij één patiënte kon de E.R. n iet geïdentificeerd worden. Deze vrouw was niet 
i n  staat haar lumbale wervelkolom voldoende te flecteren,  zodat het n iet 
mogelijk bleek het foramen i nterspinale te bereiken en te passeren. Deze 
patiënte werd niet in de E.A.-groep opgenomen. 

Bij drie van de 100 patiënten was een tweede poging nodig om de E.R. te 
identificeren.  

Bi j  één patiënte werd een tweede catheter ingebracht; d it  was een zeer 
onrustige vrouw met een persisterend un i lateraal blok, die zich een fors 
cervixoedeem perste. De tweede catheter werd een niveau hoger, in de 
eerste i nterl umbale ruimte, ingebracht. Topping-up geschiedde door de af
zonderl ijke catheters. De analgesie was nadien vol ledig. 

Bij  twee andere patiënten werd een tweede catheter ingebracht, omdat de 
eerste intravasaal was gelegen, ook na terugtrekken. 

In totaal werden 103 catheters opgevoerd. Eén keer gelukte het n iet de 
catheter in  de E.R. op te schuiven (0,97%).  Bij deze patiënte werd het bupiva
caine door de Tuohy-naald gegeven. Deze ene dosis bleek voldoende tot aan 
de beval l i ng. 

De dura werd bij geen enkele patiënte geperforeerd. Door de Tuohy-naald 
werd nooit, door de epidurale catheter zeven keer een epiduraal vat aange
prikt (6,79%). Terugtrekken van de catheter bleek twee keer n iet te helpen,  
waarna de catheter werd verwijderd en een nieuwe een n iveau hoger werd 
ingebracht. In Tabel XI is een overzicht gegeven van de compl icaties die zich 
bij de techniek van de E.A. voordeden. 

Tabel XI Compl icaties bij de techniek van de E.A. 

n 

Niet gelukt de E.R. te localiseren 101 
Niet gelukt de epidurale catheter op te voeren 103 
Aanprikken van een epiduraal vat door de Tuohy-naald 103 
Aanprikken-van een epiduraal vat door de catheter 103 

· Ou raperforaties 103 

N 

0 

7 

0 

(%) 

(0,99) 

(0,97) 

(0) 

(6,79) 

(0) 
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Van de compl icaties die zich kunnen voordoen bij het lokaliseren van de E.R. 
en het i nbrengen van de epidurale catheter bij  zwangeren bl i jkt het aanprik
ken van een epiduraal vat een reë le mogel ijkheid. 

De frequentie van 6.79% is hoger dan de meeste percentages uit  de l iteratuur  
(Bickers 22: 3,2% ; Holdcroft 97: 4,5%;  Dawkins 69: 2 ,8%;  Mathiessen '44: 4%; 
Crawford •• : 10%) .  Al leen de frequentie d ie Crawford 64 aangeeft van 10% is 
hoger dan die welke door ons wordt gevonden. Bi j  de andere auteurs is het 
echter n iet du idelijk of de opgegeven percentages alleen obstetrische patiën
ten betreffen of ook chi ru rgische. Dawkins 69 heeft i n  zijn overzicht van com
plicaties van E.A. zeker ook chi rurgische patiënten betrokken. Bij zwangeren 
is de kans op het aanprikken van een epiduraal vat groter dan bij n iet zwange
ren ,  omdat de epidurale vaten bij zwangeren meer u itgezet zijn .  

"Verhoogde bloed ingsneiging" is ook bl ijkens dit onderzoek een zeer 
strikte, absolute contra-i ndicatie,  zeker bij zwangeren. 

10.2 Effect van de E.A. 

Bij 77 van de 100 patiënten was de analgesie volledig bij het geven van de 
standaarddosering, zoals d ie beschreven staat in hoofdstuk 6. Bij 1 5  patiën
ten was de analgesie vol ledig na correctie: één keer werd een tweede cathe
ter i ngebracht bij een un i lateraal blok en bij 14 patiënten was het geven van 
een extra dosis in de gecorrigeerde houding nod ig.  In 8% was de analgesie 
n iet vol ledig: resu ltaten die te vergelijken zijn met die van Doughty 74 (Tabel 
XI I ) .  

Tabel X I I  Effect van de E.A. 

Volledige analgesie 
Persisterend uni lateraal blok 
Persisterend ongeblokkeerd segment 
Top-ups niet correct gegeven 
Na 5e top-up analgesie niet meer volledig 

N = 1 00 

92 
2 

3 

2 

Bij de acht patiënten bij wie de analgesie n iet vol led ig  was, bestond twee 
keer een persisterend un i lateraal blok, drie keer een persisterend n iet ge
blokkeerd segment. Bij twee patiënten werden de top-ups n iet correct gege
ven. Bij de achtste patiënte was de analgesie volledig tot en met de vierde 
top-up, 12 uur  na de eerste dosis. Na de vijfde top-up, 1� uur  na de eerste 
dosis was er geen vol ledige analgesie meer. 

De percentages d ie  gevonden werden voor een persisterend un i lateraal blok 
en een persisterend ongeblokkeerd segment, zijn vergel ijkbaar met de per
centages die in de l iteratuur  worden gevonden 97 ' 147• 
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1 0.3 Bijverschijn�elen van de E.A. 

10.3.1 Hypotensie 

Hypotensie is één van de meest voorkomende bijverschijnselen van E.A. In  
6.3.5 is  uitgebreid i ngegaan op de vasodi latatie d ie ten gevolge van de 
sympath icusblokkade optreedt en die i n  combinatie met een V.C. I .S. g rote 
kans geeft op hypotensie. Het optreden van hypotensie kan voorkomen of in  
ieder geval i n  frequentie verlaagd worden, a ls  de barende een pre-load ing 
met i nfuusvloeistof krijgt en als haar verboden wordt op haar rug te l iggen. 

Hypotensie is in dit onderzoek gedefin iëerd als een systol ische bloeddruk 
van minder dan 1 00 mm Hg. In  totaal zijn bij de 1 00 patiënten 232 doses 
bupivacaine gegeven. Hypotensie is 16 keer (6,9%) na een dosis bupivacai ne 
waargenomen bij 12  patiënten. Een ernstige hypotensie met een systol ische 
waarde onder 80 mm Hg trad bij één patiënte op. In a l le geval len was het 
toedienen van extra i nfuusvloeistof voldoende om tot herstel van de b loed
druk te komen. Het optreden van hypotensie na één op de 14 à 15 doses 
bupivacaine is een n iet te negeren verschijnsel. Zoals gezegd werden al le 
patiënten verzocht n iet op hun rug te gaan l iggen. In hoeverre dit toch gebeur
de is n iet na te gaan. Evenmin is met zekerheid na te gaan of i nderdaad voor 
iedere dosis bupivacaine de totale hoeveelheid pre-loading van 500 m i  in
fuusvloeistof is  gegeven ondanks a l le  instructies. 

De gepubliceerde frequenties waar in hypotensie optreedt na E.A. variëren 
sterk, afhankel ijk van de defin it ie die de auteur hanteert, van de wijze van 
registreren en het toepassen van profylactische maatregelen (Tabel X I I I ) .  Het 
is n iet altijd duidel ijk uit de publ icaties of de barende rugl igging werd toege
staan en hoe lang en hoe vaak de bloeddruk werd gemeten na iedere dosis 
lokaalanaestheticum. In de meeste onderzoeken gebeurde dit gedurende 
een half uur ieder vijf minuten. 

Het percentage van 12,0 waarin bij onze patiënten hypotensie optrad , komt 
ongeveer overeen met de frequentie van Raabe 183, die dezelfde definitie 
hanteerde en eenzelfde pre-loadi ng aan zijn patiënten gaf, maar d ie een 
lagere concentratie bupivacaine (0,25% + adrenal i ne) gebruikte. In hoeverre 
de hypotensie gevolgen voor het kind heeft gehad zal in 1 0.8 besproken 
worden.  

1 0.3.2 Motorisch blok 

Hoewel bupivacaine de motorische vezels vrijwel ongemoeid laat, zal i n  een 
aantal geval len ,  meestal na herhaalde doseringen, een gedeeltelijke motori
sche blokkade optreden .  Bromage �e onderscheidt vier graderingen i n  moto
rische blokkade. Ind ien de voeten en knieën vrij bewogen kunnen worden is 
er geen motorische b lokkade aanwezig. Als met moeite de knie geflecteerd 
kan worden,  met vrij bewegen van de voet, spreekt h ij van een gedeeltelijke 
blokkade (33%).  Kan de knie n iet geflecteerd worden, maar de voet kan goed 
worden bewogen, dan spreekt hij van een bijna complete blokkade (66%).  Als 
de benen of voeten in het geheel n iet bewogen kunnen worden,  noemt hij de 
blokkade compleet ( 100%) .. 
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Tabel XI I I  Literatuuroverzicht betreffende het optred.:m van hypotensie bij E.A. 

Eerste Jaar Lokaal- Definitie Pre-loading % patiënten 
auteur anaestheticum hypotensie met hypotensie 

Bleyaert 27 

Bromage " 

Dawkins •• 
Hellman •2 

Helm 

Holmmén •• 

Jouppila "" 

Kaesemann 123 

Krasznai 127 

Matouskova 147 
Moir 101 
Moore ,.. 

Noble 170 

Raabe 183 

Romine 103 
Schifrin 201 

Vanderick 237 

Wingate ••• 

1 979 

1 969 

1 969 
1 965 
1 982 

1977 

1 977 

1 981 

1 978 

1 979 
1 968 
1 974 

1 971 

1 976 

1 970 
1 972 

1 974 

1 974 

bupivacaine 0 ,125% < 100 mm Hg of 
+ epinephrine daling > 30% 
bupivacaine 0,25%, geen 
0,5% 
tetracaine 0,25% 
onbekend < 80 mm Hg 
lidocaine 2% < 80 mm Hg 
bupivacaine 0,5% < 100 mm Hg 

< 80 mm Hg 
bupivacaine 0,5% < 1 00 mm Hg of 
+ adrenaline daling �20% 
bupivacaine 0,5% 
bupivacai ne 0,5% dal ing > 25% 
+ adrenaline 
bupivacaine 0,5% 
bupivacaine 0,5% daling > 20 mm Hg 

bupivacaine 0,25% daling 5-15 mm Hg 
+ adrenaline daling > 15 mm Hg 
bupivacaine 0,25% < 100 mm Hg 
lidocaine 2% + adr. < 90 mm Hg 
bupivacaine 0,5% daling > 30 mm Hg 
+ adrenaline 
l idocaine 1 ,5% 
bupivacaine 0.5% < 1 1 0/70 mm Hg of 
+ adrenaline daling > 20% 
bupivacaine 0,25% < 1 00 mm Hg 
+ adrenaline 
mepivacaine 1 %  < 80 m m  Hg 
l idocaine daling > 20% 
verschil lende % 
bupivacaine 0 ,125% < 100 mm Hg of 
+ adrenaline daling > 30% 
lidocaine 1 ,5% of 2% daling > 20% 

onbekend 1 0  

onbekend 9 

onbekend 1 ,8 
onbekend 2 
500 mi 0,9% zout 1 2,0 
of g lucose 5% 1 ,0 
infuus in 16,5 

infuus in  1 1  

500 m i  glucose 5% 7,8 
of 0,9% zout 
6-7 mi Ringer per 9,6 
kg lichaamsgew. 0,8 
1 000 mi 0,9% zout 6,9 
infuus in  9 
infuus in  6 

onbekend 1 8  

500 mi glucose 5 %  10,1  

infuus in  8,5 
onbekend 12,5 

onbekend 4,2 

onbekend 38,8 
met oxytoc1ne 
zonder oxyt. 

Bij onze patiënten is de mate van motorische b lokkade niet volgens deze 
criteria gekwal ificeerd . Indien de patiënte haar benen en voeten goed kon 
bewegen, werd motorische blokkade afwezig geacht. Kon ze haar benen in  
het geheel n iet meer bewegen ,  dan  werd dat een compleet blok genoemd. 
Al les daartussen werd als partiële blokkade aangeduid. Het kwalificeren van 
een motorische blokkade bl ijft subjectief. Een zwaar gevoel in de benen 
zonder bewegingsbeperki ng zal door de één wel en door een ander n iet als 
een partieel motorisch blok worden gezien. Bij ons is de mate van motorische 
blokkade door een verpleegkundige bepaald en ook nog niet door één en 
dezelfde. Bij 23 patiënten is de notitie partieel ( 1 9) of compleet (4) blok 
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gemaakt. Deze 23% komt ongeveer overeen met het percentage van 28,9 
dat Bromage 38 geeft bij gebru ik  van 0,5% bupivacaine. Het is echter n iet 
du idelijk wat Bromage met zijn 28,9% bedoelt. Het kan ook zijn dat h ij be
doelt, dat de mate van motorische blokkade bij zijn patiënten 28,9% is, 
berekend volgens zijn maatstaven .  In een ander hoofdstuk geeft Bromage 38 

een veel lager percentage motorische blokkade ( 1 2,5% ± 20). Gezien de 
S.O., d ie hij h ier weergeeft, l ijkt het h ier wel om de gemiddelde mate van 
blokkade te gaan. 

Bleyaert '7 vond bij 3.000 patiënten,  d ie met E.A. bevielen met 0,125% 
bupivacaine met adrenal ine bij 30% een partiële motorische blokkade (33%) 
volgens de maatstaven van Bromage en bij 4% een motorische blokkade van 
meer dan 33%. 

1 0.4 Dosering bupivacaine, topping.up en top-up Interval 

10.4 .1  Dosering 

Ten aanzien van de bupivacainedosering zijn er enkele verschi l len tussen de 
nu l l i - en multiparae. Multiparae hadden gemiddeld m inder bupivacaine no
dig dan nu l l i parae (64,3 mg tegen 93,2 mg, Tabel XIV). Dit kan verklaard 
worden, doordat ze gemiddeld later in de onts lu itingsfase om pijnsti l l i ng 
vroegen (Tabel XVI) en doordat de gemiddelde duur  van de onts lu itingsperio
de bij de multiparae korter was dan bij de nu l l iparae (Tabel XXI ) .  Wanneer de 
baring met een S.C. e indigde was zowel bij de nu l l iparae als bij de multiparae 
het tijdsinterval tussen het beg in  van de i nductie en de S.C. langer dan de 
gemiddelde onts lu itingsduur  van de hele groep. U itslu iti ng van de S.G.
patiënten beïnvloedt de gemiddelde bupivacainedosering; deze wordt daar
door lager (Tabel XV). 

Tabel XIV Dosering bupivacaine bij alle patiënten ( incl. S.C.) 

Gemiddelde dosering in  mg 
S.O. 
Spreiding 

Nul liparae 
(n - 60) 

93,2 
42,5 

35-245 

Tabel XV Dosering bupivacaine bij de vaginaal bevallen patiënten 

Gemiddelde dosering in mg 
s.o. 
Spreiding 

Null iparae 
(n - 51) 

89,5 
38,5 

35-155 

Multiparae 
(n = 40) 

64,3 
39,2 

35-220 

Multiparae 
(n = 38) 

60,9 
30,4 

35-150 
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Tabel XVI Ontsluiting bij het begin van de E.A. 

Gemiddelde ontsluiting in  cm 
S.O. 
Spreiding 

Nul l iparae 
(n = 60) 

3,1 
1 ,5 
1-7 

Multiparae 
(n = 40) 

3,8 
1 ,7 
1-9 

I n  veel publ icaties is het n iet du idel ijk hoeveel de gemiddelde dosis van het 
lokaalanaestheticum bedroeg. De meeste auteurs geven wel aan welk lo
kaalanaestheticum is gegeven, in welke concentratie en of adrenal ine werd 
toegevoegd. Ook wordt wel een standaarddosering aangegeven,  zoals door 
Matouskova 1 4s : aanvangsdosis van 25-32,5 mg (0,25% bupivacai ne) , top-up 
dosis van 12,5-15 mg per keer en gedurende een periode van 12  uur n iet 
meer dan een totale dosis van 225 mg. De gemiddelde totale hoeveelheid 
wordt door haar n iet genoemd. Bij  verschi l lende publ icaties is dat evenmin  
het geval .  De totale hoeveelheid lokaalanaestheticum, de i nd icatie voor top
ping-up, de top-up dosis, het tijdsi nterval ,  het aantal injecties dat gemiddeld 
nodig was en de ontsl u iting bij de eerste dosis zijn vaak niet of n iet nauw
keurig vermeld. In  Tabel XVI I is een overzicht gegeven van publ icaties, 
waarin de gemiddelde dosis wel vermeld wordt. De gemiddelde totale hoe
veelheid bupivacaine, die in ons onderzoek is toegediend is du idelijk min
der  dan Reynolds 1 90 en Lieberman 1 36 gaven en is vergel ijkbaar met de 
doseringen van Horstschäfer 1 02, Moore 164 en Beltrage 1 7

• In de publ icatie 
van Horstschäfer is n iet aangegeven hoeveel onts lu iti ng er was bij het ge
ven van de eerste dosis. Bij Moore bedroeg de gemiddelde ontsl uit ing bij de 
eerste dosis 4 cm. Dit is meer dan bij onze patiënten.  Het percentage mu lti 
parae i n  zijn onderzoekgroep was iets lager (25%,  vergeleken met 40% i n  
onze groep). Raabe e n  Beltrage 1 83 brachten pas een epidurale catheter i n  
als d e  ontslu it ing m instens 2-3 cm bedroeg. Het kan daaraan l iggen dat zij 
een lagere gemiddelde totale dosering toedienden. Bij onze patiënten be
stond er geen voorwaarde in de zin van een min imale onts lu iting. 

Tabel XVII Literatuuroverzicht dosering bupivacaine. 
Waar de dosering niet gesplitst wordt naar pariteit wordt de verdeling naar pariteit 
van de onderzochte groep vermeld 

Eerste Jaar 
auteur 

Raabe 183 1 976 
Bleyaert 21 1 979 
Belfrage " 1 975 
Horstschäfer 102 1 979 
Holm 1 982 
Moore 10• 1 974 
Lieberman 131 1 979 
Reynolds 110 1973 
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Concentratie 
bupivacaine 

0,25% of 0,5% + adr. 
0 ,125% + epinephrine 
0,25% of 0,5% + adr. 
0,25% 
0,5% 
0,5% + adr. 
0,375% 
0,5% 

Gemiddelde dosering in mg ± S.O. 
Nul liparae Multiparae Totaal 

(85,1 %) (14,9%) 44 ( 1 5-192) 
58 ± 22 52 ± 1 7 55 ± 20 
(90,9%) (9, 1 %) 62 ± 31 (25-170) 
77 65 70,6 
89,5 ± 38,5 60,9± 30,4 77,3 (35-155) 
(75%) (25%) 94,5 ± 46,5 
(69,5%) (30,5%) 1 20 ± 1 7,4 
(75%) (25%) 147,3 ± 13 (50-500) 



10.4.2 Topping-up 

Bij 14 patiënten is na ongeveer een half uur  een extra dosis bupivacai ne 
gegeven i n  een gecorrigeerde houding ,  omdat de standaarddosering n iet tot 
volledige analgesie le idde. Het aantal echte top-ups bedraagt 1 1 8. Het ge
middelde top-up interval is 1 49 ± 51 mi nuten , met een spreid ing van 52-293 
minuten .  

Bij de nu l l iparae hadden acht patiënten ( 13,3%) geen top-up nodig ,  bij de 
multiparae waren dat er 18 (45,0%) .  Het aantal top-ups gegeven bij de nu l l i 
parae bedraagt 91 en bij de multiparae 27. Bij de nu l l i parae waren gemiddeld 
2,5 top-ups nodig ,  bij de multi parae 1 ,7. 

De patiënte, d ie  de meeste top-ups (6) kreeg, is een nu l l i para. Dit is de 
patiënte bij wie na de vijfde top-up de analgesie n iet meer vol ledig was ( 10.2). 
De totale hoeveel heid van 245 mg bupivacaine kreeg ze toegediend over een 
periode van 16 uur. Gezien de bevi ndi ngen van Reynolds en mede
werkers 186 " 1 90 is deze doseri ng, gegeven over deze periode, noch voor de 
moeder noch voor het k ind gevaarlijk. De patiënte onderging 26 uur  na het be
g in  van de inductie een S.C. wegens het n iet vorderen van de ontslu it ing. Er 
werd een dochter van 3020 gram geboren met Apgarscores van 7-s-10, 
respectievelijk na 1, 3 en 5 minuten . De pH i n  de vena umbi l ical is bedroeg 
7,31 .  

Het gemiddelde top-up i nterval i n  ons onderzoek van 1 49 minuten is langer 
dan de 107 minuten ,  die Crawford 57 opgaf. Ook Moore en medewerkers 164 

vonden een iets korter top-up i nterval ( 1 20-149 min . ) .  Beide auteurs gebruik
ten 0,5% bupivacaine  met adrenal ine. Een verklaring  kan zijn ,  dat de Gro
n i ngse vrouwen langer wachten met het vragen om een n ieuwe dosis dan de 
Engelse en Scandi navische vrouwen.  

10 .5  Dosering pethidine 

De gemiddelde totale dosering peth idine bedraagt bij de nu l l iparae 139,5 mg 
en bij de multiparae 105,3 mg (Tabel XVI I I ) .  Evenals in de E.A. -groep hadden 
de nu l l iparae gemiddeld meer pijnsti l l i ng nodig dan de multiparae. De pa
tiënten die per S.C. bevielen, hadden meer pijnst i l l i ng nodig dan de patiënten 
d ie vaginaal bevielen (Tabel XVI I I  en XIX). 

Ook i n  de peth id inegroep was de gemiddelde onts lu it ing bij de eerste dosis 
bij de nu l l iparae kleiner dan bij de mu lt iparae (Tabel XX) . Uiteraard was de 
gemiddelde onts lu itingsduur  bij de nu l l i parae langer dan bij de mu ltiparae 
( 10.6) (Tabel XXI) .  

Van de nu l l iparae kregen 32 patiënten (35,5%) vaker dan één keer peth id i
ne. Dit percentage is duidelijk lager dan het percentage nu l l iparae u it de E.A.
groep, dat een top-up kreeg (86,7%) .  Dit verschi l  kan l i ggen aan het fei t  dat 
een hern ieuwde dosis n iet meer werd gegeven, aangezien de geboorte 
b innen afzienbare tijd werd verwacht. Deze veronderste l l i ng  is helaas n iet na 
te gaan, omdat verzu imd is dit  te noteren.  Een andere verklar ing kan zijn ,  dat 
het effect van peth id ine tegenviel .  Dit is zeker gesignaleerd, maar de 
frequentie is n iet bekend. Van de multiparae kregen drie patiënten een 
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Tabel XVIII Dosering pethid ine van alle patiënten (incl. S.C.) 

Gemiddelde dosering in mg 
s.o. 
Mediaan 
Spreiding 

Null iparae 
(n = 62) 

139,5 
61,5 

1 00 
10D-400 

Tabel XIX Dosering pethidine van de vaginaal bevallen patiënten 

Gemiddelde dosering in mg 
S.D. 
Mediaan 
Spreiding 

Tabel XX Ontslu iting bij de eerste dosis pethidine 

Gemiddelde ontsluiting in  cm 
S.D. 
Spreiding 

Nul l iparae 
(n = 54) 

134,2 
52,1 

1 00 
1 00-300 

Nul l iparae 
(n = 62) 

3,5 
1 ,4 

1-7,5 

Multiparae 
(n = 38) 

1 05,3 
38,2 

1 00 
1 00-300 

Multiparae 
(n = 34) 

1 00,0 

100 
1 00 

Multiparae 
(n = 38) 

4,4 
1 ,3 
1-8 

tweede en één patiënte van d ie drie een derde dosis peth id i ne. Al le drie 
patiënten bevielen u iteindelijk per S.G. 

Uit de l iteratuu r  b l ijkt dat meestal een eenmalige doseri ng van 100 mg peth i 
d ine i . m. wordt gegeven als pijnbestrijd ing tijdens de beval l i ng  18 • 126 ' 224• 251 • 

Ook kleinere doseringen van 50 en 75 mg worden opgegeven 124 ' 256• Soms 
wordt het medicament i.v. toegediend 109 ' 127 ' 1 79 "80' 241 • In het algemeen wordt 
een volgende dosis n iet bi nnen twee uur  na de vorige gegeven 251

• In het 
onderzoek van Lieberman en medewerkers 136 kregen de patiënten 1 00-150 
mg pethidine i .m .  De dosering werd op verzoek van de patiënte herhaald .  De 
gemiddelde dosering bedroeg 1 63 ± 12 mg. De spreid ing was 100-450 mg. De 
onderzochte groep bestond uit 45 patiënten, waarvan 62,7% nu l l iparae. De 
patiënten die u iteindel ijk per S.G. bevielen waren uit het onderzoek verwij
derd.  De gemiddelde doseri ng peth id ine ,  die onze patiënten kregen {Tabel 
XIX) is dus klei ner dan die welke Lieberman en medewerkers gaven. 

Omdat het analgetische effect van pethidine moei lijk te meten is, werd dat 
n iet gedaan. Wel werd 1 5 en 30 minuten na iedere dosis pethid ine gevraagd of 
de pijn verdwenen was. Dit b leek geen enkele keer het geval . Omdat bekend 
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is dat het i nterval laatste medicatie-geboorte belangrijk is voor de nadelige 
effecten van peth id ine op het kind (ademdepressie, lagere Apgarscores, zie 
5.2) is het gemiddelde tijdsi nterval tussen de laatste medicatie en de geboor
te nagegaan. Dit is bij de nu l l iparae 1 88 ± 96 minuten , bij de multiparae 
1 07 ±82 m inuten .  Gezien  de gegevens, bekend uit de l iteratuu r  kan het 
tijds interval van ruim drie uur  bij de nu l l iparae gevolgen hebben gehad voor 
de pasgeborenen 129' 166 ' 21 1

• Het tijdsinterval bij de multi parae van 1 07 minuten 
is nog ongunstiger. Bij de bespreking van de Apgarscores ( 10. 1 0) zal gekeken 
worden of dit nadelige effect ook is waargenomen. 

1 0.6 Ontsluitingstijdperk 

Niet al le patiënten kregen volledige ontslu iting. Van de nu l l i parae kregen i n  
d e  E.A. -groep 53 van d e  60 (88,3%) ,  i n  d e  P.-groep 55 van d e  62 (88,7%) e n  i n  
de Z.M. -groep 64 van de 68  (94, 1 %) volledige ontsluit ing. De  gemiddelde 
onts lu it ingsduur  bij de nu l l i parae i n  de E.A.-groep (8,6 uur) bl ijkt n iet s ign if i
cant ie versch i l len van d ie i n  de P. -groep (8,4 uur) .  Wel is de onts lu itingsduur  
i n  de Z.M.-groep (6,8 uur) s ign ificant korter dan d ie i n  de E.A. -groep 
(p < 0,01) en de P. -groep (p < 0,02) (Tabel XXI) .  

Tabel XXI Ontsluitingsduur bij patiënten die volledige ontsluiting bereikten 

Null iparae Multiparae 

E.A. P. Z.M. E.A. P. Z.M. 
(n = 53) (n - 55) (n = 64) (n = 38) (n = 34) (n = 98) 

Gemiddelde 
duur in  uren 8,6 8,4 6,8 5,9 6,6 4,7 

S.D. 2,8 3,7 3,4 2,3 2,7 2,0 
Mediaan 8,25 8,0 6,5 6,25 6,25 4,5 
Spreiding 2,25-16,25 3,0-17 ,25 2,25-21,5 2,25-14,0 2,0-12,0 1 ,25-1 0,75 

Van de multiparae kregen 38 van de 40 zwangeren (95%) i n  de E.A.-groep 
vol ledige ontsluit ing. In de P. -groep waren dat 34 van de 38 (89,5%) en in de 
Z .M.-groep 98 van de 103 (95, 1 %). Bij de multiparae wordt dezelfde trend 
gevonden als bij de nu l l iparae: geen significant versch i l  in  onts lu itingsduur  
tussen de E.A.-groep (5,9 uur) en de P .-groep (6,6 uur ) ,  wel een significant 
verschi l  tussen beide groepen met pijnsti l l i ng en de Z .M.-groep (4,7 uur) 
(p < 0,01 ) .  

De kortere ontsluit ingsduur  i n  de beide groepen zonder pijnsti l l ing zou 
verklaard kunnen worden met de veronderstel l ing dat een vlottere onts lu it ing 
met m inder pijn gepaard gaat. Het kan ook zijn ,  dat iemand die veel pijn 
ervaart, langzamer onts luit. Om de laatste veronderste l l i ng  te toetsen zal 
gekeken moeten worden naar de duur  van de onts lu it ing in al le groepen vanaf 
de gemiddelde onts lu iting waarbij de eerste keer pijnsti l l i ng is gegeven. Voor 
de nu l l iparae is dat 3,3 cm en voor de mult iparae 4, 1 cm (Tabel XVI en Tabel 
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XX) . Als namelijk vanaf dat tijdsti p het interval tot volledige ontslu it ing i n  de 
drie groepen gelijk is, zal de langere onts lu iti ngsfase i n  de twee groepen met 
pijnsti l l i ng l iggen in de periode vóór het tijdstip waarop de pijnsti l l i ng is 
gegeven. Die tijdstippen waarop dezelfde ontslu it ing in de twee groepen 
zonder pijnsti l l i ng werd bereikt, is n iet bekend. Het toetsen van die veronder
stel l i ng  is dus n iet mogelijk. 

Uit het onderzoek bl ijkt, dat patiënten die pijnsti l l ing tijdens de bari ng 
vragen en krijgen een langere ontslu iti ngsfase hebben dan patiënten d ie 
geen pijnbestrijd ing krijgen. N iet de vorm van pijnbestrijd ing bl ijkt met de 
onts lu iti ngsduur  samen te hangen (E.A. of peth id ine), maar het feit op zich, 
dat pijnbestrijd ing noodzakel ijk is. 

Bij de nu l l iparae komen in  de E.A.-groep twee tweel i ngen en één stuitl ig
ging voor. De gemiddelde ontslu itingsduur van deze dr ie patiënten bedraagt 
9,25 uur. I n  de P. -groep zitten twee stuitl iggi ngen. De gemiddelde ontsl u i 
tingsduur  van die twee patiënten is 9 ,5  uur. De Z.M. -groep bevat één tweeling 
en één stu itl igging.  De gemiddelde onts lu iti ngsduur van deze twee patiënten 
is 6 , 13  uur. Deze patiënten hebben de resultaten qua onderl ing vergelijk 
tussen de drie groepen niet wezenl ijk veranderd . Wel wordt het verschi l  
tussen de twee groepen met pijnsti l l i ng en de Z.M.-groep nog du idel ijker 
i nd ien de tweel i ngen en de stu itl iggingen worden uitgesloten. 

Bij de multiparae bevi nden zich in de E.A.-groep drie stuit l iggi ngen en één 
tweel ing .  De gemiddelde onts lu iti ngsduur van die vier patiënten bedraagt 6,6 
uur. In de P.-groep komen geen tweel i ngen of stu itl iggi ngen voor. De Z.M.
groep bevat zes tweel i ngen en dr ie stuitl iggingen. De gemiddelde onts lu i 
tingsduur van deze negen patiënten is 5 ,7 uur. Verwijdering van de tweel i n 
gen en  stu itl iggi ngen u i t  het onderzoek zal de  resultaten n iet wezen l ijk beïn
vloeden. De versch i l len tussen de twee groepen met pijnsti l l i ng en de Z.M.
groep zul len iets duidel ijker worden. 

De l iteratuur  over de invloed van E.A. op de ontslu it ingsduur is zeer contro
versieel .  Sommige auteurs vinden dat E.A. een verlenging van de ontsl u i 
t ingsfase geeft bij nu l l iparae, maar n iet bij multiparae 120 ' 181 . w. De verlenging 
van de ontsl uit ingsfase wordt n iet geconstateerd vanaf het moment dat het 
epidurale blok wordt gegeven,  maar in de periode daarvoor. Andere auteurs 
vinden een verleng ing van de onts lu it ingsfase, zonder onderscheid te maken 
tussen nu l l i - en multiparae 136 · w · 221 • 255

• 

Ook zijn er onderzoekingen waarin onder i nvloed van E.A. een verkorting 
van de ontslu iti ngsfase wordt gevonden bij  de nu l l iparae 55  en n iet bi j  de 
multiparae, of er wordt een verkorti ng van de duur van de ontsluit icg gevon
den, zonder dat onderscheid wordt gemaakt tussen nu l l i - en 
mu ltiparae 102 ' 127

• Het is echter moeil ijk het ene onderzoek met het andere te 
vergel ijken, of zelfs de E.A.-groep met zijn controlegroep zo die er al is. Vaak 
is de controlegroep samengesteld uit zwangeren zonder en met pijnsti l l i ng 
(conventionele analgesie) of is het volstrekt n iet du idel ijk of i n  de controle
groep wel of geen pijnsti l l ing is gegeven. Ook wordt in de groepen die 
vergeleken worden vaak geen onderscheid gemaakt tussen spontane, bi j
gest imuleerde en geïnduceerde partus. Ph i l l i ps en medewerkers 181 zagen 
echter geen verschi l  in de ontslu itingsduur tussen deze drie groepen.  Jouppi -
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la en medewerkers 120 geven voor de langere onts lu it ingsduur  die ze bij 
nu l l i parae waarnamen voordat E.A. werd gegeven, de verklari ng, dat d� 
pijn l ijke weeën in die groep nu l l iparae die om pijnsti l l i ng vragen, een signif i
cant langzamere ontslu iti ng geven.  Zador 255 geeft als verklaring voor de 
langzamere onts lu it ing,  dat zwangeren met een primaire weeënzwakte of 
ongecoördineerde weeën eerder om pijnbestrijd ing vragen en dat E.A. een 
tijdelijke afname van de weeënactiviteit te zien geeft. Deze tijdelijke ver
m indering van de uterusactiviteit wordt door meer onderzoekers 
waargenomen 1 1 4 ' 1 16' 184

, i n  het bijzonder als adrenal i ne aan het lokaalanaes
theticum is toegevoegd. Adrenal ine remt door zijn bèta-mimetische eigen
schappen de weeën. Verder kan een A.V.C. l .S. ,  ontstaan i n  aans lu it ing aan 
E.A., de weeënactiviteit doen afnemen 199

• 

Andere auteurs bestrijden dat de weeënactiviteit afneemt. Zij vinden een 
tijdel ijke toename van de uterusactiviteit, i nd ien bupivacaine zonder adrena
l ine wordt gegeven 1 16 ' 1 71 ' 199

• Henry en medewerkers 93 onderzochten 
de i nvloed van E.A. op met oxytocine geïnduceerde beval l i ngen. Zij vonden 
geen sign ificante verschi l len wat betreft de uterusactiviteit en de onts lu i 
t ingsduur. De verklaring die Krasznai 127 geeft voor de snel lere ontslu itingsta
se die hij waarneemt bij E.A. , is dat de cervix door de analgesie succulenter 
wordt en daardoor bij eenzelfde weeënactiviteit snel ler onts lu it. 

E.A. wordt wel geadviseerd bij cervixdystocie en ongecoörd i neerde 
weeënactiviteit, omdat dit een gunstig effect zou hebben 160 ' 161 ' 184

• 

Op het effect van pijnsti l l i ng op de weeënactiviteit in onze onderzoekgroep 
wordt in 10.8 i ngegaan. 

Een goed onderzoek is dat van Lieberman en medewerkers 136
• Zij vergel ij 

ken dr ie  du idel i jk omschreven groepen. Een groep barenden die E.A. kreeg 
(59 patiënten) ,  een groep d ie peth id ine kreeg (51 patiënten) en een groep d ie 
geen pijnsti l l i ng tijdens de baring kreeg (35 patiënten) .  De keuze van de 
methode van pijnbestrijd ing werd n iet gerandomiseerd gedaan, maar werd 
door de patiënte gemaakt. Helaas is bij de verwerking van de resultaten 
geen onderscheid gemaakt tussen nu l l i - en multiparae. Wel was bekend hoe 
groot het percentage nu l l iparae i n  iedere groep was: voor de E.A.-groep 
bedroeg dat 69,5% , voor de pethid inegroep 62,7% en voor de controlegroep 
zonder medicatie 40% .  

E r  werd geen sign ificant verschi l  gevonden i n  d e  d u u r  van d e  ontsluit ina 
tussen de E.A. -groep en de peth idinegroep. Wel was de onts lu itingsfase in 
de controlegroep zonder pijnsti l l i ng  significant korter. Deze groep bevatte 
echter een groter percentage mu ltiparae. Al le zwangeren hadden een blanco 
anamnese, ook obstetrisch.  In de controlegroep zonder pijnst i l l ing kwamen 
al le zwangeren spontaan i n  partu. I n  de pethid inegroep werd bij 1 1 ,8% de 
baring i ngeleid en was bij 9,8% ondersteuning van de baring  noodzakel ijk. In 
de E.A.-groep waren die percentages 32,2 en 23,7. 

Ons onderzoek is qua opzet en resultaten te vergelijken met dat van 
Lieberman en medewerkers 136• Een versch i l  met onze onderzoekgroep is, 
dat onze zwangeren j u ist géén blanco obstetrische anamnese hebben en dat 
a l le baringen werden i ngeleid. Verder is de methode van pijnbestrijding 
gerandomiseerd gedaan ,  behalve dat de patiënte zelf besl iste of ze wel of 
geen pijnbestrijd ir,�g wilde. De patiënten uit het onderzoek van Lieberman c.s. 
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maakten zelf hun keuze voor de methode en slechts een kle in  percentage 
werd i ngeleid. Verder hebben Lieberman en medewerkers geen onderscheid 
gemaakt tussen nu l l i - en mu lti parae. Aangezien wij geen versch i l  vinden in 
de resu ltaten bij de nu l l iparae en multiparae zijn de twee onderzoeken ver
gel ijkbaar. 

De nu l hypothese hoeft ten aanzien van de ontslu it ingsfase niet verworpen 
te worden. 

1 0.7 Uitdrijvingstijdperk 

Van de nu l l iparae bevielen i n  de E.A. -groep 51 van de 60 patiënten (85%) 
vagi naal. In  de P. -groep bedroeg d it aantal 54 van de 62 (87, 1 %)  en i n  de Z.M.
groep 62 van de 68 patiënten (91 ,2%).  

De gemiddelde uitdrijvi ngsduur bij de nu l l iparae uit de E.A.-groep is 50,0 
minuten. In de P.-groep bedraagt deze 43,3 minuten (Tabel XXI I ) .  Het versch i l  
is niet sign ificant. De gemiddelde u itdrijvingsduur  i n  de Z. M.-groep bedraagt 
37,6 mi nuten .  Het verschi l  tussen de E.A.-groep en de Z.M. -groep is wel 
sign ificant (p < 0,02) , dat tussen de P. -groep en de Z.M. -groep is n iet s ign if i
cant I n  de E.A. -groep hebben 16 patiënten (31 ,4%) een uitdrijvi ngsduur  van 
60 minuten of meer. In de P. -groep zij n dat 18 (33,3%) en i n  de Z.M. -groep 1 3  
(21 ,0%). D e  versch i l len zijn statistisch n iet sign ificant. 

Tabel XXII Uitdrijvingsduur 

Nul l iparae Multiparae 

E.A. P. Z.M. E.A. P. Z.M. 
(n - 51) (n '=' 54) (n = 62) (n '=' 38) (n - 34) (n = 96) 

Gemiddelde duur in min. 50,0 43,3 37.6 26,1 14,7 13,2 
S.O. 24,9 23,6 22,0 18,8 1 1 ,7 14,3 
Mediaan 50 40 31 20 10 9 
Spreiding 0-105 7-90 3-94 3-78 1-47 1--89 

Van de multiparae bevielen i n  de E.A.-groep 38 van de 40 patiënten (95%) 
vaginaal. In  de P. -groep 34 van de 38 (89,5%) en in  de Z.M . -groep 96 van de 
103 (93,2%) .  

De gemiddelde u itdrijvingsduur i n  de E.A.-groep {26,1  minuten) is s ignifi 
cant langer (p < 0,01 )  dan d ie i n  de P.-groep ( 14,7 mi nuten) .  De gemiddelde 
uitdrijvi ngsduur in de Z.M.-groep is 13,2 minuten en verschi lt eveneens sign i 
ficant ( p  < 0,01 ) met d i e  i n  d e  E.A.-groep. Het verschi l  tussen d e  P. -groep en 
de Z .M . -groep is n iet s ign ificant. In de E.A.-groep zijn twee patiënten (5,3%) 
met een u itdrijving die 60 m inuten of langer duurde. In de P. -groep is er 
geen patiënte en i n  de Z.M.-groep zijn drie patiënten (3 ,  1 %)  met een u itdrij
vi ngsduur van 60 minuten of meer. De versch i l len zijn n iet sign ificant. 

Bij de nu l l iparae zijn in de E.A. -groep één tweel ing en één kind in stu itl ig
g ing vagi naal geboren. De gemiddelde uitdrijvi ngsduur van deze twee pa
tiënten bedraagt 43,0 minuten. In de P. -groep is één kind in stu itl igging na een 
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u itdrijvingsduur  van 13 m inuten geboren. I n  de Z.M. -groep is één kind i n  
stui tl igg ing en één tweel ing vagi naal geboren .  De gemiddelde u itdrijvings
duur van deze twee patiënten is 34,5 minuten. (Van de vaginale tweel ingbe
val l ingen is steeds alleen de u itdrijvingsduur  van het eerste ki nd genomen.) 
De tweel ingbeva l l i ngen en stuitbeva l l i ngen hebben de onderl i nge verhou
ding tussen de u itdrijvingsduur  van de drie groepen bi j  de nu l l iparae n iet 
wezen l ijk beïnvloed. Het verschi l  tussen de E.A. -groep en de P. -groep zal iets 
kleiner worden zonder deze patiënten ,  evenals het verschi l  tussen de E.A.
groep en de Z.M.-groep. Het verschi l  tussen de P. -groep en de Z.M . -groep zal 
iets toenemen. 

Bij de multiparae zijn in  de E.A. -groep drie tweel i ngen en één kind in 
stuit l igging vaginaal geboren. De gemiddelde u itdrijvingsduur  van deze vier 
patiënten bedraagt 28,8 m inuten.  In  de P.-groep zitten geen tweel i ngen en 
stu itl igg ingen. In de Z.M,-groep zijn vijf tweel i ngen en drie kinderen in stu it
l igg ing vagi naal geboren. De gemiddelde uitdrijvingsduur van deze acht 
patiënten is 32,4 minuten. Ind ien de tweel i ngen en stu itl iggi ngen uit het 
onderzoek gehaald worden, zal het verschi l  tussen de E.A. -groep en de P.
groep n iet significant veranderen. Het verschi l  tussen de Z. M . -groep en de 
twee groepen met pijnsti l l i ng zal iets toenemen, maar het verschi l  tussen de 
Z .M. -groep en de P.-groep zal n iet s ignificant worden. 

De bevi ndi ngen van een langere uitdrijvi ngsduur  van de E.A. -groepen ,  in 
vergel ijki ng met de P.- en Z.M. -groepen, (al leen bij de nu l l i parae wordt geen 
sign ificant versch i l  met de P. -groep gevonden) . zijn in overeenstemming met 
de l iteratuur. Bijna al le  publ icaties geven een verleng ing van de uitdrijving 
aan bij E.A. 1 6 . 21 . s1. 1 14 . 121 .  136 , 145 , 147 . 1 11 . 11e. 221 .  247 . 255) . Slechts een enkele on-
derzoeker vindt geen significante toename van de uitdrijvingsduur  1 02 • 1 20

• 

Ten gevolge van de epidurale blokkade is het persgevoel verminderd, 
hetgeen resulteert in een afname van de uitdrijvi ngskracht 114

, mede omdat 
enige motorische blokkade van de buikmuscu latuur de buikpers doet afne
men 17 1 • Een b lokkade tot het n iveau van Th. 9 of hoger geeft een significant 
grotere verlaging van de u itdrijvingskracht dan een blokkade tot Th. 10 of 
lager 1 14

• Verder wordt aangenomen dat relaxatie van de bekkenbodemmus
culatuur  meer kans op spi ldraaistoorn issen geeft 103 ' 147 • 221

, wat de u itd rijving 
zal verlengen. 

Als gewacht wordt met persen tot het persgevoel terugkeert 120 of tot het 
foetale caput zichtbaar is in de vulva zul len m inder lange u itdrijvingen te 
verwachten zijn .  Het nadeel van het eerste is dat de analgesie tijdens de 
u itdrijving n iet meer vol ledig zal zijn .  In het algemeen zul len de barenden dat 
geen groot bezwaar vinden. Bovendien kan, om analgesie van het peri neum 
te verkrijgen, een pudendusblok of peri neuminfi ltratie gegeven worden. 

Van de 40 nu l l iparae i n  de E.A. -groep kregen 12 patiënten bi j  vol ledige 
ontslu iting een dosis bupivacaine in zittende houding, ter verkrijg ing van 
peri neumanalgesie. De gemiddelde u itdrijvingsduur  van deze 12 patiënten 
bedraagt 59,9  minuten, dus du idelijk langer dan de gemiddelde uitdrijvi ngs
duur  (46,9 min . )  van de resterende 39 patiënten, die geen peri neumanalgesie 
kregen bij vol ledige onts lu it ing. Hieruit bl ijkt ook duidel ijk, dat analgesie van 
het perineum tijdens de u itdrijving de uitdrijving verlengt bij nu l l i parae. 
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Bij de mu ltiparae kregen slechts vier patiënten perineu manalgesie aan het 
beg in  van de uitdrijvingsfase. De gemiddelde uitdrijvingsduur  van deze vier 
mu lti parae bedraagt 21 ,2 minuten, hetgeen korter is dan de gemiddelde 
uitdrijvi ngsduur van de resterende 34 patiënten (26,7 mi nuten) .  Bij de multi 
parae l ijkt perineumanalgesie d e  u itdrijving n iet te verlengen. Gezien d e  zeer 
kleine aantal len moet deze conclusie u iteraard onder voorbehoud getrokken 
worden. 

Het l ijkt dus i nderdaad aan te bevelen te wachten met de actieve uitdrijv ing 
tot het persgevoel is teruggekeerd of tot het foetale caput zichtbaar is i n  de 
vu lva. Dit geldt u iteraard al leen, als de conditie van het kind goed is. Er zijn 
obstetrici die moeite hebben met het u itstel len van de actieve uitdrijv ing,  
wanneer ze weten dat de barende vol ledige onts lu iting heeft. Het is  goed te 
beseffen ,  dat vol ledige onts lu it ing bij barenden zonder E.A. ook vaak pas dan 
wordt gediagnostiseerd, wanneer de vrouw persgevoel aangeeft of wanneer 
er zogenaamde i ndal i ngsd ips op het CTG verschijnen.  Het is ook dan heel 
goed mogelijk dat reeds langere tijd volledige onts lu it ing heeft bestaan,  
voordat de vrouw het zelf aangeeft. 

De nu l hypothese behoeft ten aanzien van de uitdrijvi ngsduur  voor de nu l l i 
parae n iet te worden verworpen. Voor de multiparae wel, de u itdrijvingsduur  
i n  de E.A. -groep is s ign ificant langer dan i n  de P. -groep. 

1 0.8 Cardiotocogram (CTG) 

Van 20 barenden uit de E.A. -groep en 20 uit de P. -groep werden de erG
registraties over een tijdsverloop van één uur  vóór tot één uur  nà de eerste 
dosis analgeticum geanalyseerd. Al le barenden hadden een een l i ngzwan
gerschap van meer dan 38 weken.  

De verdel ing naar pariteit i n  de twee groepen is  nagenoeg gel i jk ( 13  nu l l i 
parae i n  de  E.A.-groep en 1 2  i n  de P.-groep). Er zijn wel verschi l len i n  
i n le id i ngsind icaties. De  belangrijkste zijn dat serotin iteit m inder vaak, en  
voortijd ig gebroken vl iezen vaker voorkomen in  de E.A.-groep. Foetale on
derontwikkel ing komt i n  de  E.A. -groep twee keer voor, i n  de P.-groep n iet 
(Tabel XXI I I ) .  De gemiddelde onts lu it ing bij de eerste dosis bedraagt 2,5 ± 1 , 1  
cm i n  de E.A.-groep e n  2,8 ± 1 ,3 cm in  de P. -groep. I n  de E.A.-groep werden 
acht kunstverlossi ngen verricht wegens het n iet vorderen van de bari ng, in  de 
P. -groep negen, waarvan drie wegens foetale nood. 

De CTG's zijn aselect genomen uit  d iegene, waarvan de kwal iteit van de 
registratie van zowel de foetale hartactie als van de weeën opti maal was. Uit  
de E.A.-groep waren de CTG's van de 12  patiënten met hypotensie na een 
dosis bupivacaine verwijderd. Deze 12  CTG's zi jn afzonderlijk beoordeeld en 
zul len apart besproken worden. Alle CTG's zijn geanalyseerd door één per
soon (dr G. H . A. Visser) , die n iet op de hoogte was van de gegeven medicatie. 
Per periode van 10 minuten is gekeken naar: 
- uterusactiviteit, u itgedrukt in Montevideo-eenheden (M.E.) .  
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Tabel XXI II lnleidingsindicaties van de 40 patiënten, van wie de CTG's beoordeeld zijn 

E.A. P. 
ln leid ingsindicatie (n - 20) (n = 20) 

Toxicose 6 8 
Serotiniteit 1 6 
Voortijdig gebroken vliezen 6 3 
Onderontwikkeling 2 
Andere s ·  3 • •  

• CARA, diabetes mellitus, psycho-sociaal, hoogstaand hoofd/niet optimaal bekken, pruritus 
gravidarum. 

• • Primaire weeënzwakte, psycho-sociaal, diabetes mell itus. 

en/ of een weeëninterval dat vergeleken met voorgaande i ntervals twee 
keer zo lang of twee keer zo kort is 240

• 

acceleraties; period ieke toename van de foetale hartfrequentie van > 1 5  
slagen per minuut, met een d u u r  van > 1 5  seconden. 

- basisfrequentie; hartfrequentie tussen acceleraties en deceleraties. 
deceleraties; vroeg/variabel/laat, naar de classificatie volgens Hon 1 0 1

• 

Min imale vereiste is een duur van> 15  seconden en een frequentiedal ing 
van > 1 5  s lagen per minuut. 
hartactievariabi l iteit (bandbreedte) ; variabi l iteit tussen acceleraties en 
deceleraties, bu iten een contractie, gemeten als het maxi male frequentie
versch i l  per m inuut en i ngedeeld volgens Hammacher 91 in de verschi l len
de categorieën: < 5 slagen per minuut, 5-10 slagen per m i nuut, 1 0-15 
slagen per m inuut, 1 5-2.0 slagen per m inuut en > 20 slagen per minuut. De 
op deze wijze verkregen gegevens zijn een maat voor de zogenaamde 
" long term variabil ity" . 

Bij het vergelijken van de gemiddelden in versch i l lende perioden is gebru ik 
gemaakt van de gepaarde t-toets. 

Uterusactiviteit (F ig.  20). 
De uterusactiviteit lijkt i n  de E.A. -groep na de E.A. iets af te nemen. Het 
versch i l  in gemiddelde uterusactiviteit tussen de perioden 30 minuten vóór en 
30 minuten nà de E.A. bedraagt echter slechts 1 ,8 M.E. en is statistisch n iet 
sign ificant. In de P.-groep is de gemiddelde uterusactiviteit gedurende de 
gehele periode iets hoger.dan i n  de E.A.-groep. Dit zal het gevolg zijn van de 
toediening van peth id ine in een iets later stadi um  i n  de ontsluit ingsfase dan 
de toediening van E.A. In de P.-groep is er een schijnbare toename van de 
uterusactiviteit i n  het eerste half uur na de peth id inetoediening (het gemid
delde verschi l  tussen de perioden 30 minuten vóór en 30 minuten nà peth id ine 
is 1 1 ,8 M.E. ) ;  ook dit verschi l  is echter n iet sign ificant. 

Noch in de E.A.-groep noch in de P. -groep is het aantal patiënten bij wie 
hypertonie of i rregula ire weeënactiviteit voorkomt groter nà de analgesie 
dan ervoor. Het aantal perioden met i rregulaire weeënactiviteit nà  de E.A. 
versch i lt n iet s ignificant met het aantal perioden ervoor (Tabel XXIV). 
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F1g. 20 Gemiddelde uterusactiviteit ± S.E.M. in Montevideo-eenheden per periode van 10 
minuten, van 60 minuten vóór tot 60 minuten nà pijnsti l l  ing. 
(P: ---; E.A. : - - -.- - -) 

Tabel XXIV Voorkomen van hypertonie en/of irregulaire weeënactiviteit per periode van 10 
minuten vanaf 60 minuten vóór tot 60 minuten nà de pijnsti l l ing in  de E.A.-groep 
(zonder hypotensie), P.-groep en E.A.-groep met hypotensie 

Patiënten Perioden 

E.A. P. E.A. (Hy) ' E.A. P. E.A. (Hy) 
(n = 20) (n = 20) (n "" 12) (n "'- 120) (n "" 120) (n "" 120) 

60 MINUTEN VOOR DE PIJNSTILLING 
Hypertonie 5 3 2 5 3 7 
lrregulaire weeën-

activiteit 10  10 4 1 5  1 3  7 

60 MINUTEN NA DE PIJNBESTRIJDING 
Hypertonie 3 (2) " 1 ( 1 )  2 ( 1 )  3 2 2 
l rregulaire weeën-

activiteit 10 (9) 8 (5) 4 (2) 27 16 8 

• De E.A.-groep waarin hypotensie optrad. 
• • ( ) = aantal patiënten dat ook vóór de pijnsti l l ing hypertonie of irregulaire weeënactiviteit 
had. 

t ! t I 
+ p 

.so ·50 -4o -3o -20 -•o o 10 20 JO 40 50 so min. 

Fig. 21 Gemiddelde aantal acceleraties van de foetale hartfrequentie ± S.E.M. per periode van 
10 minuten, van 60 minuten vóór tot 60 minuten nà pijnsti l l  ing. 
(P: ---; E.A.: - - -.- - -) 
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Acceleraties (Fig. 21 )  
In  de E.A.-groep is er een l ichte, doch niet sign ificante afname van het aantal 
acceleraties in het eerste uur  na de E.A. In de P.-groep zien we een duidelijke 
afname van de acceleraties gedurende het gehele uur na de pethidi netoedie
ning (p < 0,001) .  

Basisfrequentie (F ig .  22) 
De basisfrequentie daalt na de E.A. Het verschi l  tussen de gemiddelde basis
frequenties in  de perioden 30 minuten vóór en 30 minuten nà de E.A. is 
significant (p < 0,02) . In  de P. -groep is de gemiddelde basisfrequentie 30 
m inuten vQór en 30 minuten nà de peth idi netoediening vrijwel gel ijk. I n  het 
tweede half uur na de toediening l ijkt de basisfrequentie lager dan daarvoor, 
maar het verschi l  met de gemiddelde basisfrequentie 30 m inuten vóór de 
peth idinetoediening is n iet sign ificant. 

si/min 
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125 
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Fig. 22 Gemiddelde basisfrequentie van de foetale hartfrequentie ± S.E.M. in  slagen per 
minuut (si/min) per periode van 10 minuten, van 60 minuten vóór tot 60 minuten nà 
pijnsti l l  ing. 
(P: --; E.A.: - - _..._ - -) 

Deca/eraties (Tabel XXV, XXVI) 
Door de E.A. neemt het totale aantal deceleraties (variabel, vroeg en laat) n iet 
toe. Vóór de E.A. hebben 12 patiënten samen 28 deceleraties op het CTG, na 
de E.A. 9 patiënten 24 deceleraties. Vier patiënten met deceleraties op het 
CTG vóór de E.A. hebben die na de E.A. n iet meer. Eén patiënte met i rregulai
re weeënactiviteit heeft vóór de E.A. twee late deceleraties op het CTG, nà de 
E.A. zijn deze verdwenen. Twee andere patiënten hebben na de E.A. drie late 
deceleraties, waarvan één geassocieerd met hypertonie van de uterus en de 
andere twee met i rregu laire weeënactiviteit 

In de P.-groep zien we een sterke toename in het aantal deceleraties na  
pethidine. Vijf patiënten hebben totaal 31 deceleraties in  de  periode 60 minu
ten vóór de peth idinetoediening, terwijl i n  de periode 60 m inuten ernà 85 
deceleraties optreden bij 1 2  patiënten. N iet zozeer het aantal deceleraties 
per patiënte is toegenomen, maar het aantal patiënten met deceleraties (p < 
0,05). Het betreft vooral variabele en vroege deceleraties, maar ook late. Vóór 
de pethidinetoediening heeft één patiënte vijf late deceleraties, n iet geasso
cieerd met braken, hypertonie of i rregulaire weeënactiviteit Ernà hebben 
vier patiënten acht late deceleraties. Bij drie van de vier patiënten zijn de late 
deceleraties geassocieerd met braken van de patiënte (Fig. 24). Bij de vierde 
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Tabel XXV Voorkomen van deceleraties in de perioden 60 minuten vóór en 60 minuten nà de 
pijnsti l l ing in de E.A.-groep (zonder hypotensie), P.-groep en E.A.-groep met hypo
tensie 

Patiënten Deceleraties 

Deceleraties E.A. P. E.A. (Hy) • E.A. P. E.A. (Hy) 
(n = 20) (n = 20) (n - 12) 

60 MINUTEN VOOR DE PIJNSTILLING 
Variabele 7 4 5 1 5  15  1 5  
Vroege 6 3 3 1 1  1 1  9 
Late 1 0 2 5 0 
Alle 12 5 6 28 31 24 

60 MINUTEN NA DE PIJNSTILLING 
Variabele 6 (4) • •  8 (4) 6 (4) 1 0  29 24 
Vroege 6 (4) 6 (3) 4 ( 1 )  1 1  48 9 
Late 2 4 ( 1 )  3 3 8 9 
Alle 9 (8) 12 (5) 8 (6) 24 85 42 

• De E.A.-groep waarin hypotensie optrad. 
( ) = aantal patiënten dat ook vóór de pijnsti l l ing deceleraties had. 

FHF 
sl/m1n 

"0 

"0 

.. § 
! � 

UA :I mm Hg � L;1fo\_ __ A_/, _ _j\___-
Fig. 24 CTG van een patiënte die braakte na de pethidine (FHF = foetale hartfrequentie; sVmin 

= slagen per minuut; UA = uterusactiviteit in mm Hg). 

Tabel XXVI Aantal patiënten met gelijkblijven, toename of afname van het aantal deceleraties 
na de pijnsti l l ing in de E.A.-groep (zonder hypotensie), P.-groep en E.A.-groep met 
hypotensie 

Gelijk 
Toename 
Afname 

• De E.A.-groep waarin hypotensie optrad. 

90 

E.A. 
(n = 20) 

10 
5 
5 

P. E.A. (Hy) • 
(n = 20) (n = 12) 

8 4 
1 0  6 
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patiënte bestaat er geen samenhang met braken, hypertonie of i rregu laire 
weeënactiviteit Zes van deze 20 patiënten braakten binnen 40 minuten na 
toediening van pethid ine. I n  de P. -groep is in  tegenstel l ing tot de E.A.-groep 
geen enkele patiënte met deceleraties vóór de peth id inetoedien ing die 
daarna verdwenen zijn .  Wel is het totale aantal deceleraties bi j  twee patiën
ten nà peth id ine verminderd. I n  de E.A.-groep is dat bij 5 patiënten het geval 
(Tabel XXVI) .  

Hartactievariabiliteit (Fig. 23) 
Na de E.A. is er een l ichte, doch n iet sign ificante afname i n  hartactievariab i l i 
teit gedurende de periode 30 minuten nà de E.A. In  de P. -groep is er geduren
de de hele 60 m inuten na de peth idinetoediening een afname in  hartactieva
riabi l iteit Het verschi l  tussen de gemiddelden in de perioden 30 minuten vóór 
en het tweede half uur  nà de peth idinetoediening is sign ificant (p < 0,02) . 

(si/min) 
20 

15 

10 

·so -so -410 ·30 -20 -•o o 10 20 3o .. o so so min. 

Fig. 23 Gemiddelde hartactievariabil iteit ± S.E.M. in slagen per minuut (si/min) per periode 
van 10 minuten, van 60 minuten vóór tot 60 minuten nà pijnsti l l ing. 
(P: --; E.A.: - - -•- - -) 

In drie gevallen ontstaat 1 0-30 mi nuten nà toediening van pethidine een 
sinuscidaal hartactiepatroon .  Een dergel ijk patroon is durante partu be
schreven na toediening van peth id ine, pethidine in  combinatie met prome
thazi ne, morfinesu lfaat en l idocaine (bij paracervicale blokkade). De aetiolo
gie van dit hartactiepatroon ,  in samenhang met de toegepaste med icatie, is 
n iet du idel ijk. Een negatief effect op de neonatale toestand bij de geboorte lijkt 
n iet aanwezig 88

A' 1 13
A. 

De CTG's van 1 2  patiënten met een tensiedal ing tot < 100 mm Hg ( 1 0.3. 1 )  zijn 
als aparte groep bekeken ,  gezien het grote risico van late decele-
raties 21 . 1 1 6 . 13& . 139 , 201 , 249 , 253 . 257

. 

In deze groep is er, i n  tegenste l l ing tot de E.A.-groep zonder hypotensie, 
een verdubbel ing van het aantal variabele en late deceleraties te zien (Tabel 
XXV). Vóór de E.A. zien wij bij geen enkele patiënte late deceleraties op het 
CTG, nà de E.A. negen deceleraties bij drie patiënten. De casuïstiek van deze 
drie patiënten alsmede die van één patiënte met extreme hypotensie ( < 80 
mm Hg) zal besproken worden. 
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Tabel XXVII Wijze van geboorte en neonatale conditie van de kinderen van de 12 patiënten met 
hypotensie na E.A. 

Patiënten lnleidingsindicatie Para Wijze van geboorte Geboorte-
gewicht 

voortijdig gebroken vliezen 0 S.C. (niet vord. ontsluiting) 3240 
2 pruritus gravidarum I spontaan 3940 
3 voortijdig gebroken vliezen 0 V.E. {bradycardie) 3390 
4 voortijdig gebroken vliezen 0 spontaan stuit 3720 
5 serotiniteit 0 spontaan 3730 
6 toxicose I spontaan 4100 
7 toxicose 0 spontaan 3590 
8 toxicose 0 spontaan 4310 
9 serotiniteit V.E. (niet vord. uitdrijving) 4150 

10 toxicose 0 spontaan 3400 
1 1  voortijd ig gebroken vliezen 0 spontaan 3280 
12 toxicose 0 V.E. (niet vord. uitdrijving) 3670 

Patiënte nr. 1 (Tabel XXVII ,  Fig. 25) heeft vóór de E.A. vier vroege en twee variabele deceleraties 
op het CTG. Nà de E.A. treden forse late deceleraties op. Een foetale pH tijdens deze periode 
gemeten is 7,14. Vijf minuten later als de tensie en het CTG weer genormaliseerd zijn is de pH 
7,24. Patiënte is uiteindelijk per S.C. beval len wegens het niet vorderen van de ontsluiting van 
een gezonde zoon met goede Apgarscores. 
Patiënten nr. 3 en 1 1  (Tabel XXVII) hebben beiden twee late deceleraties 1 G-30 minuten nà de 
E.A. Het CTG herstelt zich bij beiden na normaliseren van de bloeddruk. Beide patiënten zijn 
vaginaal bevallen van gezonde kinderen met goede Apgarscores en goede navelstreng pH's. 
Patiënte nr. 6 (Tabel XXVII ,  Fig. 26) heeft een forse daling van de bloeddruk gehad (65/40, 40 
minuten nà de E.A.) Met behulp van extra infuusvloeistof herstelt de bloeddruk zich. Het CTG 
vertoont de 60 minuten nà de E.A. vier variabele deceleraties. Vier uur nà de E.A. heeft patiënte 
volledige ontsluiting. De foetale pH op dat moment bedraagt 7.35. Na 35 minuten is ze bevallen 
van een zoon van 4100 gram met Apgarscores 5-9-1 0. 

FHF 
sl/mtn. 
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•1/mtn 

UA 
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pH 714 p.H 724 

Fig. 25 CTG van een patiënte met hypotensie na E.A. (nr. 1 ,  Tabel XXVII. FHF = foetale 
hartfrequentie; si/min = slagen per minuut; UA - uterusactiviteit in mm Hg. Bovenin 
staan de bloeddrukken genoteerd. ) 
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Geslacht Apgar- Arteria umbilicalis Vena umbilicalis 
scores 

pH B.E. pO, pC02 pH B.E. pO, pC02 
(mmol/1) (kPa) (kPa) (mmol/1) (kPa) (kPa) 

c! 8.10 7, 18 - 6,8 2,3 7,6 7,21 - 0,9 2,9 9,1 
c! 8. 1 0  7,20 - 1 1 ,6 3,4 6,0 7,30 - 6,7 4,0 5,3 
9 8. 1 0  7,27 7,5 3,1 3,8 7,30 - 5,6 3,8 5,7 
c! 8.10 7,26 - 7,8 2,4 6,2 7,33 - 5,0 3,6 5,4 
c! 9. 1 0  7,24 - 4,9 2,3 7,8 7,29 - 5,9 3,0 6,0 
c! 5.9. 10 7,18 7,22 - 10,8 4,9 5,6 
d 9. 1 0  7,27 8,6 2,5 5,4 7,44 - 1 ,0 3,8 4,4 
c! 9.10 7,23 - 6,0 2,8 8,1 7,30 - 5,0 4,0 6,9 
c! 8.10 7,18 - 9,0 4,5 6,8 7,32 - 6,1 4,9 5,1 
c! 9.10 7,26 - 2,3 3,2 7,5 7,32 - 1 ,4 2,6 6,4 
c! 9.10 7,27 - 5, 1  2,1  5,7 7,32 - 5,1 2,3 4,9 
9 9. 1 0  7,21 -4,6 3,2 7,7 7,30 - 2,4 3,6 6,4 

Hoewel de gemiddelde uterusactiviteit na de E.A. in deze groep l ijkt af te 
nemen, is deze dal ing n iet s ignificant (Fig. 27). Het aantal patiënten met 
hypertonie of i rregula ire weeënactiviteit is voor en nà de E.A. gelijk (Tabel 
XXIV). 

In de basisfrequentie worden geen sign ificante verschi l len gezien tussen 
de perioden vóór en nà de E.A. (Fig. 28) . 
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Fig. 27 Gemiddelde uterusactiviteit ± S.E.M. in Montevideo-eenheden per periode van 10 

minuten, van 60 minuten vóór tot 60 minuten nà E.A. , van 12  patiënten met hypotensie 
na E.A. 

' 
si/min � 139 I I l I l ! ! I 137 � I 

135 I I ' � I I I I � I 133 I I ! 131 � � I 
129 I I I 
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Fig.  28 Gemiddelde basisfrequentie van de foetale hartfrequentie ± S.E.M. in  slagen per 
minuut (si/min) per periode van 10 minuten, van 60 minuten vóór tot 60 minuten nà 
E.A., van 12 patiënten met hypotensie na E.A. 
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Fig. 26 CTG van een patiënte met extreme hypotensie. (nr. 6, Tabel XXVII .  FHF - foetale hartfrequentie; si/min = slagen per minuut; UA = uterusactiviteit 
in mm Hg. Bovenin staan de bloeddrukken en de maternale polsfrequentie genoteerd.) 
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Fig. 29 Gemiddelde hartactievariabiliteit ± S.E.M. in slagen per minuut (si/min) per periode 
van 10 minuten, van 60 minuten vóór tot 60 minuten nà E.A., van 12 patiëntén met 
hypotensie na E.A. 
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Fig. 30 Gemiddelde aantal acceleraties van de foetale hartfrequentie ± S.E.M. per periode van 
10 minuten, van 60 minuten vóór tot 60 minuten nà E.A. , van 1 2  patiënten met hypotensie 
na E.A. 

De hartactievariab i l iteit neemt in de periode 20-30 m inuten nà de E.A. af. 
Al le hypotensies, op één na, begonnen in de periode daarvoor. De gemiddel
de hartactievariabi l iteit i n  de periode 30 minuten vóór de E.A. verschi lt n iet 
significant van d ie in de periode 30 m inuten erna. De gemiddelde hartactieva
riabil iteit in de periode 20-30 minuten nà de E.A. verschi lt echter sign ificant 
(p < 0,01 )  van die in de periode 10 mi nuten daarvoor (Fig. 29) . 

Er is een significante afname in het gemiddelde aantal acceleraties in de 
perioden 30 minuten vóór en 30 minuten nà de E.A. (p < 0,02) (Fig.  30). 

Beschouwing 
De enige sign ificante verandering in hartactiepatroon en weeënactiviteit i n  
de E.A.-groep (zonder hypotensie), i s  d i e  van de basisfrequentie. Aangezien 
er geen toename in deceleraties, noch in hyperton ie is, is  het onwaarschijnl i jk 
dat de frequentiedal ing veroorzaakt wordt door foetale hypoxie. Maternale 
en foetale hartfrequentie zijn gerelateerd 1 763

• Een verklaring zou derhalve 
kunnen zijn dat een maternale hartfrequentiedal ing na adequate pijnbestrij
d ing verantwoordel ijk is voor de foetale frequentiedal ing. De gemiddelde 
maternale hartfrequentie was i n  de 60 m inuten vóór de E.A. 86 ± 1 4,5 en in  de 
periode 60 m inuten nà de E.A. 79 ± 1 1 ,3. Het mechanisme van een dergelijke 
beïnvloeding is n iet bekend. 

Dertig tot 40 minuten na de E.A. neemt de uterusactiviteit, hoewel n iet 
significant, af, om daarna weer toe te nemen. Deze bevinding is in overeen-
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stemming met andere publ icaties 1 1 4 ' 1 1 6 ' 1 84
• Een afname in i rregula ire 

weeënactiviteit door de E.A., zoals door Raabe en Beltrage 184 waargenomen, 
zien wij bij onze patiënten n iet. Wel l ijkt minder hypertonie na E.A. op te 
treden. 

Er wordt geen toename in  deceleraties gezien na E.A. ,  hetgeen in overeen
stemming is met andere auteurs 1 1 6 ' 1 39 ' 1 7 6 ' 1 8 4 ' 255

• Bij vier van de 20 patiënten 
wordt zelfs een verbetering van het CTG waargenomen, hetgeen Zaayman en 
Slabber 2 5 4  bij acht van hun 67 patiënten waarnamen. De late deceleraties 
(twee patiënten) zijn bij onze patiënten geassocieerd met hypertonie van de 
uterus of i rregulaire weeënactiviteit Deze relatie wordt door meer 
onderzoekers 1 30 ' 1 36 ' 201 gevonden. 

Bij onze 20 patiënten heeft E.A. geen verslechtering van het CTG teweeg
gebracht. Neumark 1 73 nam in een prospectieve studie, waarin rugl igging en 
hypotensie werden u itgesloten gedurende het eerste half uur na het beg in  
van de  E.A. bij patiënten met oxytocine-infusie wel een toename in  het aantal 
deceleraties waar. Ons onderzoek komt tot een gunstiger conclusie. 

In  de P.-groep is de sign ificante afname van het aantal acceleraties zeer 
opval lend, evenals de afname in hartactievariabi l iteit, vooral 3Q-60 minuten 
na de peth id i netoedieni ng. Deze significante afname is door meer auteurs 
waargenomen en wordt toegeschreven aan depressie van het foetale C.Z.S. 
door de medicatie 1 09 ' 1 2 . ' 180

• 

Opvallend is eveneens de toename in  het aantal patiënten met decelera
ties. Bij onze patiënten wordt nogal eens de relatie tussen braken en met 
name het optreden van late deceleraties gezien. Deze toename in decalera
ties werd door Hüter en medewerkers 1 0 9  niet waargenomen. Een verschi l  
tussen hun en onze onderzoekgroep is,  dat Hüter c .s .  a l leen gezonde zwan
geren onderzocht, d ie na een ongecompl iceerde zwangerschap spontaan i n  
partu kwamen. Een mogelijke verklaring voor de  toename van de decalera
ties in onze groep i ngeleide ris icobeval l ingen kan zijn het optreden van 
hypoventi latie door ademdepressie na de peth idinetoediening,  bij patiënten 
die daarvóór mogelijk hyperventi leerden .  De plotsel i nge pC02-stijg ing en de 
p02-dal ing kunnen de oorzaak zijn van foetale hypoxie en het optreden van 
deceleraties. 

Een afname in uterusactiviteit na peth idinetoed iening,  die Zanke c.s. m 

waarnamen bij risicopartus met oxytocinetoedien ing ,  wordt door ons onder
zoek niet bevestigd. 

Er zijn duidel ijke verschi l len te zien tussen de E.A. -groep zonder en met 
hypotensie. In de E.A.-groep met hypotensie is er een verdubbel ing van 
het aantal variabele en late deceleraties te zien. Zeer waarschijn l ijk h iermee 
samenhangend wordt een afname van het aantal acceleraties gezien;  dit 
laatste kan echter ook een gevolg zijn van de l ichte afname (hoewel n iet 
s ign ificant) in de uterusactiviteit, d ie du idel ijker l ijkt dan i n  de E.A. -groep 
zonder hypotensie. Acceleraties zijn durante partu frequent geassocieerd 
met weeën. De sign ificante afname in de gemiddelde basisfrequentie, d ie  i n  
de E.A.-groep zonder hypotensie wordt waargenomen,  wordt n iet i n  de E.A.
groep met hypotensie gezien. Compensatiemechanismen ten aanzien van 
foetale hypoxie ten gevolge van de hypotensie maskeren mogelijkerwijs een 
frequentiedal i ng in de hypotensiegroep. 
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De relatie hypotensie/deceleraties wordt door veel auteurs ge
noemd 2 1 • 1 1 6 • 136 • 139 • 201 • 249 • 253 • 257

• Zij zien bijna al len een verbeteri ng van het 
eTG optreden,  na herstel van de bloeddruk. Bij de geboorte worden geen 
nadelige gevolgen voor het kind van de tijdel ijke erG-veranderi ngen gezien. 
I n  onze kleine groep van 12 patiënten komen wij tot dezelfde conc lusie.  
Slechts Zi l ianti 257 vi ndt een sign ificant slechtere toestand van de pasgebore
nen na deze erG-veranderingen, ondanks herstel van de bloeddruk en het 
erG. Hij gebruikte echter l idocaine, dat in meer publ icaties zonder het optre
den van hypotensie gepaard g ing met erG-veranderingen en een slechtere 
toestand van de neonaat 1 5 0 ' 249

• De di recte toxische effecten van het lokaal
anaestheticum op het foetale myocard werden verantwoordelijk gesteld voor 
de slechtere toestand van de pasgeborenen. 

Gezien de versch i l len  tussen de twee E.A.-groepen is het zaak het optre
den van maternale hypotensie te voorkomen. 

1 0.9 Kunstverlossingen 

10.9. 1 Vaginale kunstverlossingen 

Het percentage vaginale kunstverlossi ngen in de totale onderzoekgroep is 
vrij hoog ( 13,2%) (Tabel XXVI I I ) .  Het is hoger dan de percentages i n  onze 
kl i n iek in de jaren 1 979 (8,5%),  1 980 (8,2%) en 1 981 (7,6%).  In 1 978, vóór de 
i ntrede van de E.A. in onze k l in iek was het percentage vaginale kunstverlos
singen 9,8. Er is dus een dal ing opgetreden na de i ntrede van de E.A. Vele 
factoren kunnen op deze veranderi ngen van i nvloed zijn geweest. Het hoge 
percentage vag inale kunstverlossi ngen i n  onze onderzoekgroep is  well icht 
vooral het gevolg van het feit, dat het i ngeleide risicopartus betreft. In hoever
re de gekozen vorm van pijnbestrijd ing van invloed is geweest zal h ierna 
worden nagegaan. 

Tabel XXVlil Vaginale kunstverlossingen en de indicatie voor de kunstverlossing 

V.E./F.E. 

N % 

NULLIPARAE 

E.A. (n = 61) 1 8  29,5 
P. (n = 62) 16  25,9 
Z.M. (n = 69) 8 1 1 ,6 

MULTIPARAE 

E.A. (n = 41) 4 9,8 
P. (n = 38) 1 2,6 
Z.M. (n = 108) 3 2,8 

TOTAAL (n = 379) 50 13,2 

Indicatie voor de kunstverlossing 

Niet vorderende 
uitdrijving 

N 

16  
1 0  
6 

2 

3 

38 

Foetale indicatie 

N 

2 
6 
2 

2 
0 
0 

1 2  
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Bij de nu l l iparae is i n  de E.A.-groep 1 8 keer een vacuumextractie of een 
forcipale extractie verricht. Het percentage vaginale kunstverlossingen is 
daarmee 29,5 {er is één tweel ing vaginaal geboren en dit is voor twee 
beval l i ngen gerekend) . In de P. -groep is 16 keer {25,9%) een vaginale kunst
verlossing verricht. Hoewel procentueel in de E.A. -groep dus meer vag inale 
kunstverlossingen zijn verricht, is dit verschi l  statistisch n iet sign ificant. De 
ind icatie voor de vag inale kunstverloss ing was in  de E.A.-groep 16 keer "n iet 
vorderende uitdrijvi ng" en slechts twee keer een verslechterende toestand 
van de foetus. In de P.-groep is tien keer wegens n iet vorderen van de 
uitdrijvi ng en zes keer op foetale i ndicatie een vag inale kunstverlossing 
verricht. Het verschi l  i n  i ndicatie voor de vaginale kunstverlossi ng is statis
tisch n iet sign ificant. In de E.A. -groep bleek één keer een kru in l igging te 
bestaan, in de P. -groep twee keer. 

In  de Z.M.-groep is acht keer een vaginale kunstverloss ing verricht 
{ 1 1  ,6%). Zes keer is de kunstverlossi ng verricht wegens niet vorderen van de 
uitdrijvi ng en twee keer op foetàle ind icatie. Het verschi l  in aantal vag inale 
kunstverlossi ngen tussen de E.A. -groep en de Z.M.-groep is statistisch s igni
ficant {p < 0,05). Het verschi l  tussen de P. -groep en de Z.M. -groep is n iet 
sign ificant. 

Bij de multiparae is in de E.A. -groep vier keer een vaginale kunstverlos
sing verricht {9,8%).  Twee keer gebeurde dit op foetale i ndicatie en twee keer 
wegens n iet vorderende u itdrijving .  In de P. -groep is één keer een V.E. 
verricht {2,6%) wegens niet vorderen van de uitdrijvi ng. In  de Z.M.-groep is 
drie keer een vaginale kunstverlossing verricht {2,8%) op tijdsindicatie. Geen 
van de verschi l len is sign ificant. 

Hoewel nu l l i parae met E.A. n iet vaker een vag inale kunstverlossing onder
g ingen dan nu l l i parae uit de P. -groep is er een aanduid ing dat de i ndicatie 
voor de vaginale kunstverlossing in de E.A. -groep vaker een tijdsindicatie 
was dan in de P. -groep. Van al le u itdrijvi ngen d ie 60 minuten of langer hebben 
geduurd ,  zijn in de E.A.-groep 15 van de 16 getermineerd met behu lp  van een 
V.E. De zestiende was een stu it l iggi ng. In  de P. -groep bl ijken van de 18  
u itdrijvi ngen, d ie langer dan een uur  duurden, 1 1  u itdrijvi ngen met behu lp  van 
een V.E. getermineerd te zijn .  De overige zeven resulteerden in een spontane 
partus. In de Z .M .-groep bevielen vijf van de 13 patiënten met behu lp  van een 
V.E. na een uitdrijving van 60 minuten of meer. De overige acht bevielen 
spontaan. 

Uit het bovenstaande zou de conclusie getrokken mogen worden, dat bij 
E.A. vlugger tot een vag inale ku nstverloss ing op tijdsindicatie is besloten dan 
zonder E.A. Wanneer iedere u itdrijving van 60 minuten gf meer getermineerd 
zou zijn met behu lp  van een V.E. ,  zou het aantal vaginale kunstverlossingen 
in  de P.-groep en de Z.M. -groep nogal toenemen {resp. 23 en 16). Er zou dan 
tussen de drie groepen geen sign ificantie meer bestaan. 

We zagen bij de u itd rijvingsduur, dat 12 patiënten bij vol ledige onts lu iting 
perineumanalgesie kregen en dat hun u itdrijving langer duurde dan de 
uitdrijving van patienten met E.A., d ie bij vol ledige ontsluit ing geen peri 
neumanalgesie kregen. Van deze 1 2  patiënten bevielen u iteindelijk vier met 
behu lp  van een V.E. wegens niet vorderen van de u itdrijv ing.  De gemiddelde 
uitdrijvi ngsduur van d ie vier patiënten is 80,5 minuten. Indien gewacht wordt 
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met de actieve uitdrijving tot het persgevoel is teruggekeerd of tot het foetale 
caput zichbaar is, zal dat ongetwijfe ld een vermi ndering in het aantal vag ina
le kunstverlossi ngen teweegbrengen. 

In de l iteratuu r  bestaat over de invloed van E.A. op het aantal vagi nale 
kunstverlossi ngen, evenals op de u itdrijvingsduur, een vrij unanieme me
ni ng. Het aantal vaginale kunstverlossingen neemt toe wegens de verleng ing 
van de u itdrijving d ie met E.A. gezien wordt, omdat i n  de meeste k l in ieken een 
tijds l im iet van één uur staat voor een uitdrijving. In  Tabel XXIX wordt een 
overzicht gegeven van de percentages vag inale kunstverlossingen, die ver
schi l lende auteurs waarnamen bij zwangeren met E.A. De meeste onderzoe
ken zijn gedaan bij vrouwen met een ongecompl iceerde zwangerschap. Bijna 
alle vrouwen waren spontaan in partu gekomen. De meeste onderzoekers 
vonden een sign ificant verhoogde frequentie kunstverlossi ngen. Slechts Ma
touskova 145 , Elert 80, Jouppi la 1 20 en Krasznai 127 zien geen sign ificante toena
me in het aantal vagi nale kunstverlossingen bij E.A. ten opzichte van hun 

Tabel XXIX Literatuuroverzicht vaginale kunstverlossingen (in volgorde van frequentie) 

Eerste 
auteur 

Cooper•• 
Doughty 72 
Moore 114 
Hoult 103 
Phil l ips 111 
Crawford •• 
Liebermann 131 

Berger 21 
Raabe 113 
Zador 255 
Vanderick 237 
Taylor 223 
Noble 171 

Doughty 72 
Mereer 101 
Grünstein '0 
Holm 
Kaesemann 123 
Studd 221 
Matouskova 147 
Horstschäfer 102 
Matouskova 145 
Maltau 140 
Wilken 241 
Elert 10 
Hollmén •• 
Jouppila 120 

Krasznai 127 

Jaar Land 

1 972 Groot-Brittannië 
1 969 Groot-Brittannië 
1974 Noord-Ierland 
1977 Groot-Brittannië 
1 977 Verenigde Staten 
1 972 Groot-Brittannië 
1 979 Groot-Brittannië 
1 978 Zwitserland 
1 976 Zweden 
1974 Zweden 
1974 België 
1977 Groot-Brittannië 
1971 Groot-Brittannië 
1 969 Groot-Brittannië 
1974 Zuid-Afrika 
1980 Israël 
1 982 Nederland 
1981 West-Duitsland 
1 974 Groot-Brittannië 
1 979 Zweden 
1 979 West-Duitsland 
1979 Zweden 
1 975 Noorwegen 
1980 West-Duitsland 
1 979 West-Duitsland 
1 977 Finland 
1979 Finland 
1 978 Hongarije 

Aantal E.A. Vaginale kunstverlossingen 

Null iparae Multiparae Totaal 
% % % 

100 93,0 
63 87,0 56,0 75,0 

496 86,0 62,0 68,0 
21 1 71 ,2 42,4 59,3 
593 52,0 
923 63,3 24,4 50,1 

59 45,8 
1 54 45,0 
296 42,1 1 3,6 37,8 
190 35,0 
500 34,5 
309 30,4 
100 30,0 
312 43,0 1 2,0 25,0 
292 25,9 22,9 24,3 

2645 22,0 
1 00  29,5 9,8 21 ,6 
825 29,2 9,2 2 1 , 1  
1 26 24,2 2,0 
225 22,0 7,0 1 7,0 

1 000 16,6 
100 1 5,0 
204 20,0 6,0 1 5,0 
1 1 5  14,8 

4590 14,1  
418 9,5 2,5 7,4 
100 8,0 0,0 6,0 
250 2,0 
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controlegroep. Maltau 140 geeft i n  zijn publ icatie aan , dat na i ntrede van de 
E.A. in zijn k l in iek het totale aantal vag inale kunstverlossingen n iet is toege
nomen. 

Uit de l iteratuur bl ijkt niettemin ,  dat het aantal vag inale kunstverlossingen 
met name bij de nu l l iparae toeneemt. De lage frequentie d ie Krasznai 127 
waarnam, was te danken aan het feit dat hij de zwangeren slechts dan l iet 
persen als het foetale caput zichtbaar was i n  de vulva. Het tijdstip van vol ledi
ge onts lu iting lag dus ver voor het tijdstip, waarop met persen werd begon
nen. Jouppi la 120, Elert ao en Matouskova 145 zeggen hun lage frequenties te 
danken te hebben aan het feit, dat ze een zeer selectief blok tijdens de 
ontsl uiti ngstase bewerkstel l igden en een zeer lage dosis bupivacaine ge
bruikten .  Het persgevoel bleet zo bestaan en er werd in  ieder geval gewacht 
met persen tot het vol ledige persgevoel terugkeerde. Het wachten met de 
actieve uitdrijving tot het vol ledige persgevoel aanwezig is of tot het toetale 
caput zichtbaar is, zal zeker een kortere uitdrijvingsperiade met zich mee
brengen en d ientengevolge het aantal vag inale kunstverlossingen beperken. 

Een fenomeen dat Doughty 72 beschreef, is dat in  de beginperiode, als E.A. 
net is ingevoerd in  een kl i niek, het aantal vaginale kunstverlossingen bij de 
E.A.-patiënten hoger is dan in  een latere periode. Ook in  ons onderzoek komt 
dit tot uit ing. In de tweede helft van het eerste jaar, dat de E.A. in onze kl in iek 
werd toegepast (het eerste halt  jaar van het onderzoek) , kregen 19  van de 
nu l l iparae en 12  van de multiparae E.A. Bij de 19 nu l l iparae is acht keer een 
vag inale kunstverlossing verricht (42%). De andere tien vagi nale kunstver
lossingen zij n later bij de resterende patiënten verricht (23,8%). Van deze 1 9  

Tabel XXX Vaginale kunstverlossingen naar inleidingsindicatie 

lnleidingsindicatie (zie Tabel VII I )  E.A. P. Z.M. Totaal % 

NULLIPARAE 

Aantal vag. kunstverlossingen 18 16 8 42 

Toxicose/pre-eclampsie ss · 8 (3) 5 ( 1 )  2 (2) 15 (S) 22,7 
Serotiniteit 57 4 ( 1 )  5 4 ( 1 )  1 3  (2) 22,8 
Voortijdig gebroken vliezen 39 3 3 ( 1 )  2 8 ( 1 )  20,5 
CTG-afwijkingen 4 1 ( 1 )  0 0 1 ( 1 )  
Onderontwikkel ing 1 5  1 ( 1 )  0 2 ( 1 )  
Andere 33 4 3 2 ( 1 )  9 ( 1 )  27,3 

MULTIPARAE 

Aantal vag. kunstverlossingen 4 3 8 

Toxicose/pre-eclampsie 48 0 0 0 1 2,1 
Serotiniteit 45 2 0 0 2 4,4 
Voortijdig gebroken vliezen 22 0 0 0 0 0 
CTG-afwijkingen s 0 0 1 ( 1 )  1 ( 1 )  
Onderontwikkeling 1S 1 0 0 1 
Andere 54 2 ( 1 )  3 ( 1 )  5,S 

• Totaal aantal keren dat de i ndicatie voorkwam. 
• • Aantallen te klein om van percentages te spreken. 
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patiënten uit  het eerste jaar bevielen 1 5  vagi naal, met een gemiddelde u itdrij
vi ngsduur van 62,5 minuten.  De gemiddelde u itdrijvingsduur van deze 1 5  
patiënten i s  sign ificant langer dan d ie van d e  resterende patiënten uit  de 
latere periode. Ook uit  d it onderzoek bl ijkt dus dat het aantal vag inale kunst
verlossingen lager wordt, ind ien men meer gewend is aan barenden met E.A. 
Ook bij de multi parae komt dit  tot uiting. In die eerste periode is het percenta
ge vaginale kunstverlossi ngen 1 6,7% (twee patiënten) en daarna 6,9%. 

Een vergelijking van Tabel VI I I  en XXX maakt het onwaarschijn l ijk dat de 
erratische verde l ing van sommige in le id ingsind icaties i n  de groepen van 
i nvloed is geweest op het aantal vaginale kunstverlossingen per groep. 

In de onderzoekgroepen zijn ook enkele stuit l iggi ngen en tweel ingen aan
wezig (Tabel X) . Het is zeer wel denkbaar, dat deze van i nvloed zijn geweest 
op de wijze van bevallen. Van de tien kinderen in stu itl igg ing zijn er zes 
spontaan volgens Bracht geboren, dr ie keer is een geassisteerde stuitbeval
l ing verricht en één keer een S.G. (Tabel XXXI) .  Ind ien een geassisteerde 
stuitbeval l ing als een vag inale kunstverlossing wordt beschouwd verandert 
er in onderl ing vergelijk tussen de groepen n iets (Tabel XXXI I ) .  

Verder bevat de totale onderzoekgroep t ien tweel i ngen. H et aantal kunst
verlossingen bij deze beval l i ngen was groot. Twee keer is een S.G. verricht. 
Eén keer wegens het n iet indalen van de stuit van het eerste k ind tijdens de 
u itdrijvi ng en één keer wegens het n iet vorderen van de onts lu it ing.  Vijf keer 
bleek een V.E. noodzakelijk, drie keer bij het tweede kind en één keer bij 

Tabel XXXI Wijze van geboorte van de stuitliggingen 

NULLIPARAE 

E.A. ( 1 )  
P .  (2) 
Z.M. ( 1 )  

MULTIPARAE 
E.A. (3) 
P. (0) 
Z.M. (3) 

Spontaan (Bracht) 

2 

• Wegens niet indalen van de stuit tijdens uitdrijving. 
• • Stuitextractie wegens foetale asfyxie. 

Geassisteerde stuit 

2 * *  

Tabel XXXII Vaginale kunstverlossingen, inclusief geassisteerde stuitbeval l ingen 

Null iparae Multiparae 

E.A. P. Z.M. E.A. P. 
(n = 61) (n = 62) (n = 69) (n = 41) (n = 38) 

Vaginale kunstverlossing 1 8  16  8 5 
29,5% 25,8% 1 1 ,6% 1 2,2% 2,6% 

S.G. 

1 *  

Z.M. 
(n = 108) 

5 
4,6% 
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Tabel XXXlil Wijze van geboorte van de tweel ingen 

NULLIPARAE 
E.A. (2) 
P. (0) 
Z.M. ( 1 )  

MULTIPARAE 
E.A. ( 1 )  
P. (0) 
Z.M. (6) 

Beide spontaan 

3 

Eén spontaan 
één V.E. 

1 " . 

Beide V.E. s.c. 

1 .  

1 * * * 

• S.C. wegens niet i ndalen van de stuit van het eerste kind gedurende de uitdrijving. 
• • V.E. op loetale ind1catie. 

• • • S.C. wegens niet vorderen van de ontsluiting. 

Tabel XXXIV Vaginale kunstverlossingen, el iminatie van de tweelingen 

Null iparae Multiparae 

E.A. P. Z.M. E.A. P. Z.M. 
(n = 58) (n = 62) (n = 67) (n = 39) (n - 38) (n = 96) 

Vaginale kunstverlossing 1 8  1 6  7 3 0 
31 ,0% 25,6% 10,4% 7,7% 2,6% 0% 

beide kinderen van één tweel ing (Tabel XXXI I I ) .  Worden de tweel ingbeval 
l ingen u it het onderzoek verwijderd, dan is nog steeds bij de nu l l iparae geen 
significant verschi l  aanwezig in het aantal vag inale kunstverlossingen tus
sen de E.A. -groep en de P . -groep. Wel bl ijft het verschi l  tussen de E.A.
groep en de Z .M.-groep sign ificant (p < 0,01)  en er ontstaat een sign ificant 
verschi l  tussen de P.- en de Z .M.-groep (p < 0,05). Bij de mu ltiparae komt er 
nu een sign ificant verschi l  tussen de E.A. -groep en de Z.M. -groep (p < 0,05) 
(Tabel XXXIV). 

Indien het aantal vag inale kunstverlossi ngen van de eenl ing hoofd l iggin
gen vergeleken worden, wat de meeste auteurs hebben gedaan, zien we bij 
de nu l l iparae geen significant verschi l  tussen de E.A. -groep en de P.-groep, 
maar wel een sign ificant verschi l  tussen de E.A.- en Z.M. -groep (p < 0,01 )  en 
tussen de P.-groep en de Z .M.-groep (p < 0,05; Tabel XXXV) . 

Bij de mult iparae zien we geen significant verschi l  tussen de E.A.-groep en 
de P . -groep, geen significant verschi l  tussen de P. -groep en de Z.M.-groep, 
maar wel een sign ificant verschi l  tussen de E.A. -groep en de Z.M. -groep 
(p < 0,001 ) .  
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Tabel XXXV Vaginale kunstverlossingen, eenlingzwangerschappen in hoofdl igging 

Nul l iparae Multiparae 

E.A. P. Z.M. E.A. P. Z.M. 
(n = 57) (n = 60) (n = 66) (n - 36) (n = 38) (n = 93) 

Vaginale kunstverlossing 1 8  16  7 3 0 
31 ,6% 26,7% 1 0,6% 8,3% 2,6% 0% 

De concl usie uit dit  onderzoek is, voor de eenl ing hoofd l iggi ngen, dat er bij 
de nu l l iparae geen significant verschi l  in het aantal kunstverlossingen is 
tussen de E.A.-groep en de P .-groep, maar wel tussen beide groepen met 
pijnst i l l ing en de groep zonder pijnsti l l ing.  Uit  dit  onderzoek kan dus niet 
worden afgeleid ,  dat E.A. bij nu l l iparae een verhoogde kans op een vagi nale 
kunstverlossing geeft, maar wel dat de behoefte aan pijnsti l l i ng bij die zwan
geren, bij wie de baring wordt ingeleid gepaard gaat met een verhoogde 
frequentie van vag inale kunstverlossi ngen. 

Het l igt voor de hand te veronderstel len dat de relatie tussen pijnsti l l ing en 
kunstverlossingen geen d i recte is,  maar verloopt via de ontsl uit ingsfase. Uit  
het onderzoek komt eveneens naar voren, dat het beleid b i j  de u itdrijving i n  
de drie nu l l iparae-groepen niet un iform is geweest. In de P.-groep en de  
Z.M. -groep is nog een aantal kinderen spontaan geboren na een uitdrijv ing 
van één uur of langer. In de E.A.-groep is dat niet het geval .  Daar zijn al le 
u itdrijvi ngen van één uur  of langer met behulp van een V.E. getermineerd. 
Indien het beleid bij de uitdrijving in  de drie groepen wel uniform was ge
weest, zou er geen significant verschi l  meer hebben bestaan tussen de drie 
groepen. 

De nulhypothese behoeft ten aanzien van het aantal vag inale kunstverlos
singen voor de nu l l iparae niet verworpen te worden. 

Bij de multiparae zien we geen significant verschi l  in het aantal vag inale 
kunstverlossi ngen tussen de E.A. - en de P.-groep. Wel is E.A. geassocieerd 
met een verhoogd aantal vaginale kunstverlossi ngen bij ingeleide baringen 
van een l ingen in hoofd l igg ing in vergelijking met een groep mu lti parae, d ie 
geen pijnsti l l i ng kreeg. B i j  de multi parae heeft het beleid bij de u itdrijving het 
aantal vag inale kunstverlossi ngen nauwelijks beïnvloed. Er zij n in de totale 
multiparae-groep met een een l ing i n  hoofd l igging slechts drie uitdrijvingen 
die langer dan één uur duurden. Twee in  de E.A.-groep en één in  de Z.M.
groep. In de E.A. -groep is één u itdrijving met behulp van een V.E .  getermi
neerd, de andere twee resulteerden in  een spontane beval l ing .  

Ook b i j  de multiparae behoeft de nulhypothese ten aanzien van het aantal 
vag inale kunstverlossingen n iet verworpen te worden. 
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10.9.2 Sectio Caesarea 

Het percentage S.G. in de totale onderzoekgroep is 9,7 (Tabel XXXVI) .  Dit is 
hoger dan de percentages in onze kl in iek i n  de jaren 1 979 (8,3%) ,  1 980 (8,4%) 
en 1 981 (7,8%). Dit hogere percentage in  de onderzoekgroep zal ongetwijfeld 
het gevolg zi jn van het feit, dat het hier gaat om ingeleide risicopartus. 

Bij de nu l l iparae is in de E.A. -groep negen keer ( 1 5%) een S.G. verricht. 
Zes keer was de S.G. noodzakelijk wegens het niet vorderen van de onts lu i 
ti ng, één keer wegens foetale asfyxie en twee keer wegens het niet vorderen 
van de u itdrijvi ng, waarvan één geval een stuitl igging bij het eerste kind van 
een tweel ing was. In de P. -groep is acht keer een S.G. verricht ( 1 2,9%). Zeven 
keer was de i ndicatie daarvoor het niet vorderen van de onts lu it ing en één 
keer het niet vorderen van de uitdrijving (stuitl igging) . ln de Z .M.-groep is zes 
keer een S.G. verricht (8,8%),  vier keer wegens het niet vorderen van de 
ontslu iting en twee keer wegens het niet vorderen van de u itdrijving. De 
verschi l len tussen de drie groepen zijn n iet significant (Tabel XXXVI) .  

Bi j  de mu ltiparae is in  de .E.A.-groep twee keer een S.G. verricht (5%), 
beide keren wegens het niet vorderen van de ontsluit ing. In  de P. -groep is 
vier keer een S.G. verricht ( 10,5%). Twee keer was de S.G. noodzakelijk 
wegens het n iet vorderen van de ontsl uit ing en twee keer wegens foetale 
asfyxie. In de Z.M. -groep is zeven keer een S.G. verricht (6,8%). Drie keer 
was de i ndicatie daarvoor het niet vorderen van de ontslu iting,  twee keer een 
foetale asfyxie en twee keer het niet vorderen van de uitdrijving. Hoewel in de 
E.A.-groep minder S.G. zijn verricht dan in de P .-groep zijn de onderl inge 
verschi l len tussen de dr ie groepen mu ltiparae niet significant (Tabel XXXVI) .  

E.A. l ijkt het percentage S.G. dus niet te beïnvloeden. 

Tabel XXXVI S.C. en de indicaties voor S.C. 

NULLIPARAE 

E.A. (n = 60) 
P. (n = 62) 
Z.M. (n = 68) 

MULTIPARAE 

E.A. (n = 40) 
P. (n = 38) 
Z.M. (n = 103) 

TOTAAL 

(n =- 371) 

104 

S.C. 

N % 

9 15,0 
8 12,9 
6 8,8 

2 5,0 
4 1 0,5 
7 6,8 

36 9,7 

Niet vorderende 
ontsluiting 

N 

6 
7 
4 

2 
2 
3 

24 

I ndicatie voor S.C. 

Foetale 
indicatie 

N 

0 
0 

0 
2 
2 

5 

Niet vorderende 
uitdrijving 

N 

2 
1 
2 

0 
0 
2 
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Tabel XXXVIl 

Eerste 
auteur 

Mereer 150 
Moore '04 
Halm 
Matouskova 147 
Taylor "23 
Raabe '"' 
Krasznai 127 
Crawford 55 
Phillips ,., 
Berger•• 
Matouskova 145 
Kaesemann '23 
Hollmén •• 
Maltau 140 
Studd ••• 
Grünstein •• 
Vanderick 237 

Literatuuroverzicht S.C. bij E.A. (in volgorde van frequentie) 

Jaar Land Aantal E.A. s.c. 

Null iparae Multiparae Totaal 
% % % 

1974 Zuid-Afrika 292 16,0 1 8,0 16,8 
1974 Noord-Ierland 496 13,0 9,0 1 1 ,8 
1982 Nederland 100 1 5,0 5,0 1 1 ,0 
1979 Zweden 225 8,0 1 3,0 9,8 
1977 Groot-Brittannië 309 9,1 
1 976 Zweden 296 6,3 2,3 5,8 
1978 Hongarije 250 5,6 
1972 Groot-Brittannië 923 6,9 3,0 5,5 
1 977 Verenigde Staten 598 4,7 
1978 Zwitserland 1 54 4,0 
1979 Zweden 1 00 4,0 
1981 West-Duitsland 825 4,8 2,6 3,9 
1977 Finland 418 5,1 3,3 3,7 
1975 Zweden 204 2,0 1 ,0 2,0 
1980 Groot-Brittannië 1 26 2,5 0,6 
1980 Israël 2645 0,7 
1974 België 500 0,5 

Ook volgens de l i teratuur wordt het percentage S.C. nauwel ijks beïnvloed 
door E.A. (Tabel XXXVI I ) .  De meeste auteurs vinden geen sign ificante ver
sch i l len.  Wel geven sommigen een absolute verlag ing van het aantal S.C. 
aan, maar statistisch wordt geen significantie gevonden 123 ' 1 00 • 1 45, behalve 
door Grünstein 90

• Hij verklaart dat door zijn selectie van patiënten aan wie hij 
deze vorm van pijnbestrijd ing heeft gegeven.  Het is wel te verwachten, dat bij 
een pijn lijke partus prolongatus met u itputting van de patiënte, E.A. een 
gunstige i nvloed heeft op het verloop van de baring. Als de pijn is weggeno
men, vocht en calorieën aan de patiënte worden gegeven en als zonodig  
oxytocine wordt gegeven om een optimale weeënactiviteit te  verkrijgen, is de 
kans groter dat deze patiënte vagi naal gaat bevallen, waar anders wegens de 
partus prolongatus en de u itgeputte patiënte een S.C. werd verricht. 

Dat het percentage S.C. van onze patiënten zo hoog is  in vergel ijk ing met 
de percentages die in de l iteratuur worden weergegeven (Tabel XXXVII ) ,  
moet l iggen aan het feit, dat het bij a l  onze patiënten gaat om op  ind icatie 
ingeleide baringen. Het onderzoek van Mereer 156 betrof eveneens een groep 
risicopartus. In de meeste publ icaties is dat n iet of maar ten dele het geval.  

Als de tweel ingzwangerschappen worden geël im ineerd uit  het onderzoek, 
-twee tweel ingzwangerschappen zijn per S.C. getermineerd (Tabel XXXI I I ) , 
bl ijven de onderl inge verschi l len tussen de d rie groepen, zowel bij de nu l l i 
a ls  bij de multip�rae, n iet s ign ificant. Hetzelfde geldt a ls  ook nog de stuitl ig
g ingen verwijderd worden (Tabel XXXVII I ) .  Van de t ien kinderen i n  stuitl ig
g ing is één per S.C.  geboren (Tabel XXXI) .  
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Tabel XXXVl i l  S.C., eenlingzwangerschappen in hoofdligging 

s.c. Indicatie voor S.C. 

Niet vorderende Foetale Niet vorderende 
ontsluiting indicatie uitdrijving 

N % N N N 

NULL/PARAE 

E.A. (n = 57) 8 14,0 6 
P. (n = 60) 7 1 1 ,7 7 
Z.M. (n = 66) 6 9,1 4 2 

MULTIPARAE 

E.A. (n =36) 2 5,6 2 
P. (n = 38) 4 1 0,5 2 2 
Z.M. (n = 93) 6 6,5 2 2 2 

Tabel XXXIX S.C. naar inleidingsindicatie 

ln leidingsindicatie (zie Tabel VIII) E.A. P. Z.M. Totaal % 

NULLIPARAE 

Aantal S.C. 9 8 6 23 

Toxicose/pre-eclampsie ss· 3 (2) 3 (1 )  0 6 (3) 9,9 
Serotiniteit 57 2 2 3 7 1 2,3 
Voortijdig gebroken vliezen 39 4 (1 )  3 ( 1 )  3 10 (2) 25,6 
CTG-afwijkingen 4 0 0 0 0 
Onderontwikkeling 1 5  1 ( 1 )  0 0 1 (1 )  
Andere 33 2 ( 1 )  0 3 ( 1 )  9,1 

MULTIPARAE 

Aantal S.C. 2 4 7 13 

Toxicose/pre-eclampsie 48 0 1 0 1 2,1 
Serotiniteit 45 1 0 2 4.4 
Voortijdig gebroken vliezen 22 0 2 0 2 9, 1 
CTG-afwijkingen 6 0 0 1 ( 1 )  1 ( 1 )  
Onderontwikkeling 16 0 0 5 (2) 5 (2) 
Andere 54 1 2 (1 )  4 ( 1 )  7.4 

• Totaal aantal keren dat de indicatie voorkwam. 
• • Aantallen te klein om van percentages te spreken. 

Als bij de nu l l iparae gekeken wordt naar de percentages S.C. per i n le i
d ingsind icatiegroep valt op,  dat i n  de groep "voortijdig  gebroken vl iezen" 
het percentage (25,6%) het hoogst l igt (Tabel IXL). In de E.A.-groep komt 
deze indicatie iets vaker voor ( 15  keer) dan in de P.-groep ( 10  keer) (Tabel 
VI I I ) .  Toch lijkt het n iet waarschijn l ijk ,  dat de verdel i ng van de i n leidi ngsind i
caties i n  de dr ie groepen van i nvloed is geweest op de S.G. -percentages. 
Ook bij de multiparae lijkt dit n iet het geval .  

De nu l hypothese behoeft ten aanzien van het aantal S.G.  n iet verworpen te 
worden. 
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1 0.10 Apgarscore 

De analyse van de Apgarscores heeft al leen betrekking op de vaginaal 
geboren ki nderen. 

De gemiddelde Apgarscores na 1 en na 3 minuten versch i l len noch bij de 
nul l iparae, noch bij de multiparae s ign ificant (Tabel XL). Hoewel procentueel 
bij de nu l l iparae in de P. -groep du idel ijk meer ki nderen ( 1 8,5%) na 1 m inuut 
een Apgarscore < 7 hebben dan in  de E.A. -groep (9,6%) ,  is dat verschi l  
statistisch n iet s ignificant (Tabel XL, F ig .  31 en 32) . Het meest opval lende, zij 
n iet significante verschi I dat wordt waargenomen is dat tussen de P.  -groep en 
de andere groepen bij de nu l l iparae. 

Het tijdsinterval tussen de laatste dosis pethidine en de geboorte bij de 
multiparae bedroeg 1 07 ± 81 ,5 minuten.  Dit interval -tussen één en twee uur
is bl ijkens de l i teratuur (5.2) zeer ongunstig ,  voor wat betreft de effecten van 
peth id ine op het kind. N iettemin  is bij de mult iparae geen nadel ig effect op 
de gemiddelde Apgarscore te constateren.  Bij de nu l l iparae leek het tijdsin
terval ,  1 88 ± 95 mi nuten - iets langer dan dr ie  uur - iets gunstiger. In  5.2 
zagen we, dat wanneer het kind tussen één en drie uur na de laatste dosis 
pethid ine wordt geboren de kans op depressie het grootst is, maar dat ook 
langere tijdsi nterval len,  zeker als meerdere doses werden gegeven,  met 
neonatale depressie gepaard kunnen gaan. Van onze nu l l iparae kregen 1 8  
van d e  vaginaal beval len patiënten (33,3%) meer dan één keer peth id ine.  De 
gemiddelde Apgarscore na 1 mi nuut van deze 1 8 kinderen bedroeg 7,5 ± 1 ,5. 
Van de overige 36 k inderen, van wie de moeders eenmal ig 1 00 mg peth id ine 
kregen was deze 8 ,1  ± 1 ,5. De enige verklari ng, d ie  gegeven kan worden voor 
de bevi nding dat peth id ine bij de nu l l iparae wel en bij de multiparae geen 
lagere gemiddelde Apgarscores te zien geeft, hoewel het tijdsinterval tussen 
de laatste dosis peth id ine en geboorte bij de multiparae mogelijk ongunstiger 
is, is het groter aantal nu l l iparae, dat een herhaalde dosis kreeg. Al le mult i
parae kregen een een mal ige dosis van 1 00 mg. 

Tabel XL Apgarscores van a l le  vaginaal geboren kinderen 

Nulliparae Multiparae 

E.A. P. Z.M.  E.A. P. Z.M. 
(n = 52) (n = 54) (n = 63) (n =39) (n = 34) (n = 97) 

1 MINUUT 

Gem. Apgarscore 8,2 7,8 8,2 8,1  8,3 8,2 
s.o. 1 ,8 1 ,5 1 ,4 1 ,5 1 ,3 1 ,4 
Mediaan 9 8 8 9 9 9 
Aantal A.S. < 7 5 1 0  7 4 4 1 2  

(9,6%) ( 18,5%) ( 1 1 , 1 %) (10,2%) ( 1 1 ,8%) ( 1 1 ,9%) 

3 MINUTEN 
Gem. Apgarscore 9,4 9,3 9,6 9,8 9,5 9,6 
s.o. 1 ,4 0,9 0,7 0,5 1 ,5 0,8 
Mediaan 1 0  10 10 10 1 0  1 0  
Aantal A.S. < 7 2 0 0 2 

(3,8%) ( 1 ,9%) (2,9%) (2, 1 %) 
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Lieberman en medewerkers 1 36 constateerden eveneens een lagere Apgar
score (maar dit verschi l  was wel sign ificant) bij kinderen, van wie de moe
ders peth id ine kregen tijdens de beval l ing dan bij kinderen, van wie de moe
ders E.A. of geen pijnbestrijd ing kregen. Ook vonden zij in de P . -groep 
meer ki nderen met een Apgarscore na 1 minuut < 7. Ki nderen, van wie de 
moeders geen pijnsti l l i ng hadden gekregen , hadden echter ook een s ign if i 
cant hogere Apgarscore na 1 m inuut dan de kinderen uit de E.A. -groep. Na 
5 mi nuten werd geen verschi l  meer gezien. Lieberman c.s. geven helaas 
n iet aan hoe groot het tijdsi nterval tussen de laatste dosis pethidine en de ge
boorte is geweest. 

N N 
Null iparae I Multiparae 

50 50-l 

•• 45-f 

.. 40-f 

35 ,. 

JO JO 

25 .. 

20 10 

15 

10 !0 

' . ,. 9 10 

Fig. 31 Verdel ing van de Apgarscores na 1 minuut. (gesloten balk = E.A. ; gearceerde balk -
P.; open balk = Z.M.) .  
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Fig. 32 Verdel ing van de Apgarscores na 3 minuten. (gesloten balk = E.A.; gearceerde balk = 

P.; open balk = Z.M.) .  
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In de meeste publ icaties wordt geen verschi l  i n  Apgarscores gezien tussen 
ki nderen,  van wie de moeders E.A. met bupivacaine hadden gehad en kinde
ren, van wie de moeders geen of conventionele analgesie hadden 
gehad 2 1 . 1 02 , 1 20 , 123 , 1 27 . 1 40 . 22 1

. Sommige auteurs 1 4 5 . 1 7 6  vi nden een significant 
betere Apgarscore in de E.A.-groep, terwijl Wi l ldeck-Lund 2 4 7  een slechtere 
Apgarscore in de E.A. -groep vi ndt na 1 ,  maar niet meer na 5 minuten.  Ver
der zijn er vele n iet vergelijkende onderzoeken gedaan naar de Apgarscores 
van kinderen, van wie de moeders E.A. kregen tijdens de be
val l ing 98 · " 6 • 1 47 • 183 • 1 84 • 237

, op grond waarvan de auteurs menen te mogen 
zeggen dat er geen invloed van de E.A. is op de Apgarscores van de kinderen. 

Van alle vagi naal geboren kinderen in  het eigen onderzoek zijn er 25 die àf 
in stu itl igging zijn geboren àf één van een tweel ing zijn .  De gemiddelde 
Apgarscore vçm deze kinderen is, behalve in  de E.A.-groep bij de nu l l iparae, 
lager dan de gemiddelde Apgarscores van de eenl ingki nderen,  d ie in hoofd
l igging werden geboren,  althans voor zover de kleine getal len deze conclusie 
toelaten. (Tabel XLI) .  De P . -groep valt bu iten de vergel i jking, omdat hij maar 
één kind bevat. Opval lend is wel de consistent hogere gemiddelde Apgarsco
re in de E.A. -groepen, in vergel ijking met de Z.M. -groepen ,  d ie qua partus
verloop gunstiger scoorden. 

Als de 25 kinderen uit het onderzoek verwijderd worden, veranderen de 
gemiddelde Apgarscores van de kinderen uit  beide E.A.-groepen en P . 
groepen n iet. In  de  Z.M . -groep zal zowel bij de  nu l l i parae a ls  bij de multiparae 
een l ichte stijg ing optreden. Bij de mult iparae zal in de Z.M.-groep het aantal 
ki nderen met een Apgarscore < 7 na 1 m inuut duidel ijk mi nder zijn ,  i ndien 
we al leen naar de i n  hoofd l igging geboren een l ingkinderen kijken. Om bij 
deze kleine getal len te zeggen, dat E.A. bij stu itl igg ing en twee l i ngbeval l in
gen gunstig voor de kinderen is ,  za l  waarsch ijnl i jk n iet verantwoord zijn .  

De nulphypothese behoeft ten aanzien van de Apgarscores n iet verworpen 
te worden. 

Tabel XLI Apgarscores van de vaginaal geboren tweelingkinderen en kinderen geboren in 
stuitl igging 

Null iparae Multiparae 

E.A. P. Z.M. E.A. P. Z.M. 
(n = 3) (n = 1) (n = 3) (n ; 5) (n = O) (n = 13) 

1 MINUUT 

Gem. Apgarscore 8,7 5 7 7,8 6,9 
s.o. 0,6 1 ,7 0,8 2,0 
Mediaan 9 5 8 8 8 
Aantal A.S. < 7 0 0 6 

3 MINUTEN 

Gem. Apgarscore 1 0  8 9,3 1 0  9,1 
S.O. 1 ,2 0,8 
Mediaan 10  8 1 0  1 0  9 
Aantal A.S. < 7  0 0 0 0 0 
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10.11 Catheterisatie 

De noodzaak tot blaascatheterisatie durante partu zou bij patiënten met E.A. 
verhoogd zijn ,  doordat de sensatie van een vol le  blaas door de E.A. nog meer 
verminderd zou worden dan tijdens een beval l ing  al gezien wordt (6. 1 0) .  Bij 
de nu l l iparae met E.A. werd bij 39 van de 60 patiënten (65%) één of meerdere 
keren tijdens de baring de blaas gecatheteriseerd. In de P . -groep werd dat 
bij 37 van de 62 (59,7%) en in de Z.M.-groep bij 22 van de 68 patiënten 
(32,4%) gedaan (Tabel XLII) .  Het verschi l  tussen de E.A.-groep en de P . 
groep bl ijkt n iet significant te  zijn .  Wel is in  de E.A. -groep sign ificant vaker 
herhaaldelijk gecatheteriseerd dan in de P. -groep (p < 0,05) . In de Z .M.
groep is bij s ignificant m inder patiënten gecatheteriseerd dan in  de E.A.
groep en de P. -groep (p < 0,01 ) .  Bi j  de mu ltiparae bl ijken de verschi l len niet 
sign ificant tussen de drie groepen. Meer nu l l iparae dan multi parae zij n ge
catheteriseerd , behalve in  de Z.M. -groepen, waarin het verschi l  n iet signif i
cant is.  

Voor iedere vaginale kuFlstverlossing en iedere stuitbeval l i ng is het routi ne 
in  onze kl i niek, dat de blaas gecatheteriseerd wordt. Bij iedere patiënte, d ie 
durante partu gecatheteriseerd werd , is op de vierde dag post partum een 
suprapubische blaaspunctie verricht. Bij al le andere patiënten werd dat ook 
gedaan, tenzij de patiënte daar bezwaar tegen maakte, hetgeen nogal eens 
voorkwam. Al leen bij de nu l l iparae werden uri newegi nfecties gevonden: één 
in de E.A. -groep en drie in de P. -groep. De eerste patiënte was tijdens de 
beval l ing en ook in het kraambed niet gecatheteriseerd. De drie patiënten 
uit de P.-groep met een uri neweginfectie in het kraambed waren al le drie 
per S.G. beval len en hadden tijdens de operatie een verbl ijfscatheter gehad. 

Het aantal barenden met E.A. dat gecatheteriseerd werd , is dus niet groter 
dan dat in de P.-groep. Wél werden de nu l l iparae áls ze gecatheteriseerd 
werden, vaker gecatheteriseerd. Het leidde echter niet tot een hogere fre
quentie van uri newegi nfecties in het kraambed. 

De gevonden verschi l len bij de nu l l iparae zullen gedeeltelijk het gevolg 
zijn van de E.A. en gedeeltel ijk van de langere ontslu iti ngsfase in beide 
groepen met pijnsti l l ing ( in beide groepen met pijnsti l l ing bij meer patiënten 
catheterisatie noodzakelijk dan in de groep zonder pijnsti l l i ng) .  De verschi l 
len tussen d e  nu l l iparae e n  multiparae zul len ongetwijfeld het gevolg zij n van 
de vlottere ontsluit ingsfase van de multiparae. 

Tabel XLII Catheterisatie tijdens de partus 

Null iparae Multiparae 

E.A. P. Z.M. E.A. P. Z.M. 
(n = 60) (n = 62) (n = 68) (n = 40) (n = 38) (n = 103) 

0 keer 21 25 46 23 28 78 
(35,0%) (40,3%) (67,6%) (57,5%) (73,7%) (75,5%) 

1 keer 23 32 21 14  9 24 
2 keer 16  5 1 3 
Aantal B.P. 48 43 34 30 1 8  44 
Aantal positieve kweken 3 0 0 0 0 
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De percentages blaascatheterisatie i n  de E.A. -groepen l iggen lager dan de 
percentages, d ie Cooper en medewerkers 50 vonden. Bij 1 00 patiënten, d ie bij 
hen met E.A. bevielen was in 21 % geen catheterisatie noodzakel ijk,  in 46% 
was eenmalige en in 33% meermal ige catheterisatie noodzakel ijk. De ver
sch i l len tussen het onderzoek van Cooper en medewerkers en ons onder
zoek zul len wel l icht het gevolg zijn van het gevoerde beleid. Het is mogelijk, 
dat Cooper en medewerkers voor iedere top-up, indien de patiënte n iet zelf 
haar blaas kon ledigen, hebben gecatheteriseerd. Bij onze patiënten werd 
al leen dàn gecatheteriseerd, indien de blaas gevu ld leek. 

De nu lhypothese ten aanzien van de noodzaak tot blaascatheterisatie 
durante partu behoeft n iet verworpen te worden. 

10.12 Zuur-base evenwicht bij moeder en kind 

Het is n iet gelukt bij al le vrouwen, foetus en pasgeborenen een bloedmonster 
af te nemen voor het verrichten van een bloedgasanalyse op de voorgeno
men tijdstippen, te weten: 1 .  aan het begin van de i nleiding; 2. bij vol ledige 
onts lu it ing en 3. post parturn (9.3.3).  Met name het microbloedonderzoek bij 
het begin  van de in leiding mislukte nogal eens. Ook is het n iet gelukt i n  ieder 
bloedmonster een vol ledige bloedgasanalyse te verrichten (pH, B.E. ,  p02 en 
pC02) .  Soms was er te wein ig  b loed in de capi l lair ,  zodat al leen de pH, óf de 
pH en de pC02 konden worden bepaald.  De aantal len waarden verschi l len 
dus per tijdstip. 

Voor de pH is nagegaan of het aantal waarden dat per patiënte beschik
baar is, effect heeft op het verloop van de gemiddelde curves. Theoretisch 
zou dit mogelijk zijn ,  omdat de waarden bij één patiënte niet onafhankelijk van 
elkaar zijn. Het materiaal is daartoe in de gebru ikel ijke zes groepen verdeeld 
(E.A.-groep, P.-groep en Z .M.-groep, resp. nu l l i - en multiparae) .  In  e lke 
groep is het gemiddelde bepaald van de zeven pH's op de tijdstippen,  waarop 
gemeten werd (3 x maternaal, 2 x foetaal ,  2 x navelstreng). Voor het bereke
nen van de gemiddelde pH's en de S.O. zijn de getal len genomen, waarin we 
de pH lezen en niet, wat correcter is, de negatieve logarithme, wat een pH 
e igenl ijk is. De gemiddelden zijn in  vier contingenten bepaald: 
- geval len waarin al le zeven waarden bekend zijn; 
- geval len waarin al le d rie maternale waarden bekend zijn; 
- gevallen waarin al le vier foetale en neonatale waarden bekend zijn; 
- barenden en kinderen, ongeacht het aantal bekende waarden. 
Het gemiddelde aantal waarden in de eerste drie contingenten bedraaut 
25,3 ± 1 0,2 (spreid ing 1 3-50).  In het vierde contingent verschi lt  het aantal per 
bepaling ,  maar het gemiddelde l i gt u iteraard hoger. Het verschi l  tussen de 
pH-gemiddelden in het eerste en het vierde contingent bedraagt één keer 
twee pH-eenheden (0.02) , verder nooit meer dan één pH-eenheid (0.0 1 ) .  Het 
verschi l  tussen de gemiddelden in het tweede en derde contingent en die i n  
het vierde contingent is nooit groter dan  één pH-eenheid.  Er bestaat geen 
voorkeursrichting. Deze geri nge verschi l len kunnen even goed veroorzaakt 
zijn door toeval l ige variaties in de aantal len als door een systematische 
oorzaak. Op grond h iervan wordt verder al leen rekening gehouden met de 
waarden uit het vierde contingent (al le beschikbare bepal ingen) . Bij het 
berekenen van de gemiddelden post parturn zijn de gevallen waarin de 
baring per  S.C. werd beëindigd, u itgesloten. 
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10. 12. 1 Maternale zuur-base evenwicht 

(Fig. 33 1/m 40; 
Tabel XLIII 1/m Lll ,zie pag. 000). 

Bij vergel ijking van de nu l l iparae i n  de E.A.-groep en de P . -groep bl ijken de 
maternale uitgangswaarden n iet significant te verschi l len.  De pH's zijn zelfs 
identiek (7, 40). In het verloop van de onts lu itingsfase daalt de pH in de P . 
groep iets, d ie  i n  de E.A. -groep b l ijft gelijk. D i t  l ijkt een metabool effect, want 
het B.E. neemt in de P. -groep sterker af dan in de E.A.-groep. De pC02 daalt in  
beide groepen met 0 ,4  kPa. I n  de P. -groep verschi lt  de p02 bij volledige 
ontsluit ing nauwel ijks van d ie aan het begin van de in leid i ng. I n  de E.A.-groep 
is deze bij vol ledige ontslu it ing duidel i jk lager dan aan het begin van de 
in leiding. Bij vol ledige ontslu iting is het B.E. in de P. -groep significant (p < 
0,0 1 )  lager en de p02 sign ificant (p < 0,01 ) hoger dan in de E.A.-groep. 

In de uitdrijvingsperiade zien we een opval lende dal ing van de pH in de P.
groep en een geri nge da l ing i n  de E.A.-groep, hoewel de u itdrijving daarin 
langer duurde. Het verschi l  in  maternale pH, B.E. en p02 post partu rn tussen 
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Fig. 33 Gemiddelde maternale pH ± S.E.M. bij het begin van de inleiding en bij volledige 
ontsluiting. (6 = E.A.; .á. = P.; 0 = Z.M.) 
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Fig. 34 Gemiddelde maternale pH ± S.E.M. bij volledige ontsluiting en post partum. 
(6 = E.A.; .á. = P.; 0 = Z.M.)  
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de twee groepen fs significant (p < 0,01 ) .  Ook hier l ijkt vooral een metabool 
effect de oorzaak te zijn .  Over de gehele duur van de partus gerekend daalt 
de pH in de E.A.-groep 4 punten {0,04) , die in de P.-groep 1 1  punten (0, 1 1 ) .  
Het B.E. daalt in d e  E.A. -groep 2,5 mmoi/I e n  i n  d e  P.-groep 5,9 mmol/ 1 .  

B i j  de mu ltiparae, bij wie de uitgangswaarden evenmin significant verschi l 
len, z ien we nagenoeg hetzelfde als bij de nu l l iparae. Ook hier gedurende de 
ontslu iting i n  de P.-groep een sterkere dal ing van het B.E. ,  dus een grotere 
mate van metabole acidose dan in de E.A.-groep. Bij vol ledige ontsluit ing is 
het gemiddelde B.E. in de P. -groep sign ificant lager (p < 0,0 1 )  dan in de E.A.
groep. Deze sterkere metabole acidose komt niet tot uit ing in  een grotere 
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Fig. 35 Gemiddelde maternale B.E. (mmol/1) ± S.E.M. bij het begin van de inleiding en bij 
volledige ontsluiting. 
(6 = E.A.; A = P.; 0 = Z.M.) 
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Fig. 36 Gemiddelde maternale B.E. (mmoVI) ± S.E.M. bij volledige ontsluiting en post partum. 
(6 = E.A.; .A = P.; 0 = Z.M.) 
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dal ing van de pH. Deze neemt namelijk in beide groepen iets af en is bij 
volledige ontsl uit ing gel ijk. De dal ing van de pH in de E.A.-groep kan vrijwel 
geheel verklaard worden door de toegenomen pC02• De pC02 is in de E.A. 
g roep significant hoger (p < 0,02), de p02 sign i ficant lager (p < 0,0 1 )  dan i n  
d e  P . -groep. 

In de uitdrijvi ngsperiade ontstaat evenals bij de nu l l iparae in de P . -groep 
een sterkere metabole acidose dan in de E.A. -groep, hoewel de uitdrijving in  
de E.A. -groep gemiddeld ongeveer twee keer zo lang duurde. De pH's  post 
parturn verschi l len significant (p < 0,02) . Over de gehele duur van de partus 
gerekend daalt de pH in de E.A.-groep 3 punten,  d ie in de P . -groep 6. Het 
verschi l  in p02 post parturn tussen de E.A.- en P . -groep is sign ificant 
(p < 0,0 1 ) .  
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Fig. 37 Gemiddelde maternale pO, (kPa) ± S.E.M. bij het begin van de inleiding en bij volledige 
ontsluiting. 
(l:::.. = E.A.; ... � P.; 0 = Z.M.) 
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Fig. 38 Gemiddelde maternale pO, (kPa) ± S.E.M. bij volledige ontsluiting en post partum. 
(l:::.. - E.A.; À = P.; 0 = Z.M.) 
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In beide Z.M. -groepen zijn duidel i jk de gevolgen van hyperventilatie gedu
rende de ontslu it ing te zien. Een afname van de pC02, een toename van de 
p02 en een stijg ing van de pH. Bij vol ledige onts lu it ing zijn de pH en p02 bij 
de nu l l iparae significant (p < 0,02, p < 0,0 1 )  hoger dan in de P.-groep. Bij 
de mult iparae zijn deze significant hoger (p < 0,0 1 )  en de pC02 sign ificant 
lager (p < 0,0 1 )  dan in zowel de E.A.- als de P .-groep. Tevens zien we in  
beide Z.M.-groepen een dal i ng van het B .E . ,  te vergelijken met d ie in  de P.
groepen. 

Gedurende de u itdrijvi ngsfase treden een verdere dal ing van het B.E. en 
een sterke dal ing van de pH op. De metabole acidose is veel sterker dan in de 
E.A.-groepen, ondanks de kortere ontsluit ingsperiade en uitdrijv ingsperiade 
in de Z .M .-groepen. Ook in de Z.M. -groepen zijn de effecten bij de nu l l iparae 
meer uitgesproken dan bij de multiparae. De post parturn pH 's zijn s ignificant 
lager (nu l l iparae: p < 0,01 ; mu lti parae: p < 0,05) dan die in de E.A. -groepen ,  
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Fig. 39 Gemiddelde maternale pCO, (kPa) ± S.E.M. bij het begin van de in leiding en bij volledige 
ontsluiting. 
(.6 = E.A.; A = P.; 0 = Z.M.) 
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Fig. 40 Gemiddelde maternale pCO, (kPa) ± S.E.M. bij volledige ontsluiting en post partum. 
(.6 � E.A.; A = P.; 0 = Z.M.) 
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de p02 significant hoger {nu l l iparae: p < 0,01 ; mu ltiparae: p < 0,05} . De ver
schi l len met de P.-groepen zijn n iet significant. 

Samenvattend: gedurende de ontslu itingsperiode en de uitdrijvingsperio
de zien we in  de E.A. -groepen in  mindere mate metabole acidose optreden 
dan in beide andere groepen. Het optreden van metabole acidose is in de P.
groepen het du idel ijkst en de bevindi ngen zijn b i j  de nu l l iparae meer uitge
sproken dan bij de multi parae. In de Z.M.-groepen zijn hyperventi latie-effec
ten tijdens de ontslu itingsfase opval lend. Deze zijn veel sterker dan in de P.
groepen, terwijl ze i n  de E.A. -groepen niet worden waargenomen. 

Hyperventi latie wordt veel waargenomen tijdens de ontsluit ing. Het is het 
gecombineerde gevolg van pijn en van instructies de pijn tijdens een wee op 
te vangen door zeer vlug oppervlakkig te gaan ademen. Dit laatste zal niet 
zelden u itlopen op hyperventi leren 142 ' 196 ' 226• Behalve dat angst, spann ing en 
pijn hyperventi latie tot gevolg kunnen hebben, zal deze stress tevens een 
stijg ing in de endogene cathecholamines bij de vrouw geven 1 1 7 ' 131 • Dit geeft 
vasoconstrictie, hetgeen bij een gel ijkbl ijvend H. M.V. tot een vermi nderde 
uterus- en placentadoorstroming kan leiden 131 • Een ander gevolg van de 
stijg ing van de endogene cathecholami nes kan een afname in  de uterusacti 
viteit zijn 131  en een toename van lactaat bij de moeder en de foetus 77 • 

Hyperventi latie geeft een dal ing van de pC02, hetgeen tot een respi ratoi re 
alkalose kan leiden. Deze hyperventi latie zal voor de vrouw een toegenomen 
zuurstofverbru ik  betekenen, met als gevolg dat minder zuurstof beschikbaar 
is voor verder gebru ik  142 ' 196• De aerobe en anaerobe g lycolyse neemt toe 
(pyruvaat en lactaatstijg ing},  met als gevolg een dal ing van het B.E. en later 
van de pH 141 • Deze effecten zien we in ons onderzoek in de beide P.- en Z. M.
groepen: in  de Z.M.-groepen een duidelijke stijg ing van de pH en een da l ing i n  
het B.E. ,  i n  de P.-groepen een sterkere dal ing van het B.E. ,  resulterend i n  een 
pH-dal ing.  

Bi j  E.A.  treedt m i nder hyperventi latie op, met als gevolg een stijg ing van de 
pC02 en een afname in  het zuurstofverbruik 1 1 5 •  177 ' 185 ' 226, hetgeen mi nder 
metabole acidose tot gevolg heeft 185 ' 226• In onze E.A.-groepen zien we bij 
vol ledige ontsl uit ing dat er geen hyperventi latie is. De p02 is lager dan in de 
andere gfoepen en de pC02 is hoger. Het B.E. is du idel ijk hoger dan in  de 
andere groepen. 

Pearson 177 vond bij een groep zwangeren met E.A. bij vol ledige onts luit ing 
in  veel mi ndere mate een metabole acidose dan bij een groep d ie pethidine 
had gekregen. Hij constateerde dit zowel bij de nu l l i - als bij de multiparae, 
al leen was de metabole acidose in de P.-groepen bij de nu l l iparae veel meer 
uitgesproken dan bij de mu ltiparae. Onze bevindingen komen daar

· 
vol led ig  

mee overeen .  Ook publ icaties van Thai me 226 ' 227 en Jouppila 115 melden bij 
zwangeren met E.A. bij volledige onts lu iting minder metabole acidose dan bij 
zwangeren met conventionele analgesie. Pearson en Jouppi la vonden in de 
P.-groep een afname van de pC02, die reeds vroeg, in de latente fase, optrad 
en toenam naarmate de ontsl uit ing vorderde. De dal ing van de pC02 vonden 
ze n iet terug in de pH. Dit werd toegeschreven aan de metabole acidose, d ie 
ze vooral waarnamen in  de actieve fase. In  onze P. -groepen zi�n we ook 
du idel ijk een metabole acidose optreden. De gevolgen van hyperventi latie 
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(afname pC02 en stijg ing p02) zijn i n  onze P.-groepen min i maal. M issch ien 
wordt dit veroorzaakt door hypoventi latie, tussen de weeën,  als effect van 
peth id i ne. 

Tijdens de uitdrijving zul len perioden van hyper- en hypoventi latie elkaar 
afwisselen.  Ten gevolge van de arbeid,  die verricht wordt, zal een metabole 
acidose ontstaan.  De duur van de uitdrijving bepaalt de mate van acidose 1 78• 
Marx 141 vond tot aan de geboorte bij de moeder een duidel ijke stijg ing van het 
lactaat en het pyruvaat, waarna een langzame dal ing optrad. Het is bekend uit  
de l iteratuur  178. 226 ' 255, dat het tempo waarin metabole acidose ontstaat bij 
E.A. veel langzamer is dan bij barenden met geen of conventionele analge
sie. Ons onderzoek bevestigt deze bevindingen. 

I n  de periode 1 975 tot en met 1 977 zijn i n  onze k l in iek van een cohort 
zwangeren, van wie a l le bloedgaswaarden post parturn compleet waren 
(n = 986) de 1 0e percentielen berekend (Perinataal Project Groningen) 122

• 
Ons onderzoek is in een andere periode verricht, zodat het de vraag is of deze 
waarden representatief zijn voor onze patiënten.  Helaas zijn van de periode 
waarin ons onderzoek plaatsvond ,  al leen de pH-waarden in de arteria en 
vena umbi l icalis van de meeste kinderen die in onze kl in iek geboren werden 
in een databestand opgenomen. Bij vergelijking van de 1 0e percentielen van 
d ie pH's met die uit  het Peri nataal Project is er een min imaal verschi l .  De 1 0e 
percentielen uit  de eerdere periode zijn voor de pH 2-3 eenheden (0,02-0,03) 
lager. Gezien deze kleine verschi l len en de vol ledigheid van de bloedgas
waarden uit die eerdere periode zijn de 1 0e percentielen uit d ie  periode als 
referentie genomen (Tabel Ll, L i l ) .  

B i j  de nu l l iparae heeft i n  de P.-groep omstreeks 23% van de moeders post 
parturn een pH onder de 1 0e percentiel .  In de E.A. -groep komt dit  n iet voor. Dit 
verschi l  is statistisch duidelijk significant (p < 0,001 ) .  In  de Z .M.-groep heeft 
omstreeks 12% van de moeders post parturn een pH onder de 1 0e percentie l .  
Ook dit verschi l  met de E.A. -groep is statistisch sign ificant (p < 0,05) . Voor 
het B.E. zijn de verschi l len nog aanzienl ijker: omstreeks vier keer zo vaak een 
B.E. onder de 1 0e percentiel in de P.-groep dan verwacht mocht worden 
tegen een normale frequentie in de E.A.-groep (p < 0,001 ) .  Ook in de Z. M . 
groep is de frequentie (omstreeks 27% )  hoger dan verwacht. De verschi l len 
met de beide groepen met pijnbestrijd ing is ju ist n iet sign ificant. 

Bij de mult iparae hebben in de P.-groep significant meer moeders post 
parturn een pH onder de 1 0e percentiel  (p < 0,05) dan in de E.A. -groep waar 
dit n iet voorkomt. Het aantal moeders met een B.E. onder de 1 0e percentiel is 
in de E.A.-groep kleiner dan in de P.- en Z. M . -groep. De verschi l len zijn n iet 
s ignificant. Wel b l ijken in de E.A.-groep sign ificant meer moeders post par
turn een p02 onder de 1 0e percentiel  te hebben dan in de Z.M. -groep 
(p < 0,05). 

Conclusie: metabole acidose bij de barende treedt tijdens de ontslu itings
periade en in  de uitdrijvingsperiade minder vaak op in de E.A.-groep dan in 
de P.-groep (en de Z.M.-groep), waarmee de nulhypothese ten aanzien van 
de bloedgasanalyse verworpen moet worden. Deze waarneming, d ie ook i n  
de l iteratuur vermeld wordt, wordt i n  ons onderzoek bevestigd voor i ngeleide 
risicopartus. Het verschi l  is  zowel bij de nul l iparae als bij de multiparae 
aanwezig,  maar is  duidel ijker bij de nu l l i parae. 
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Fig. 41 Gemiddelde foetale pH ± S.E.M. bij het begin van de inleiding en bij volledige ontslui
ting. 
(.6 = E.A. ; A. = P.; 0 = Z.M.) 
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Fig. 42 Gemiddelde foetale pH ± S.E.M. bij volledige ontsluiting en de gemiddelde pH ± S.E. M.  
in de arteria umbil icalis. 
(.6 = E.A.; A. = P.; 0 = Z.M.) 
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Fig. 43 Gemiddelde foetale pH ± S.E.M. bij volledige ontsluiting en de gemiddelde pH ± S.E.M. 
in  de vena umbilicalis. 
(,6 = E.A.; A. = P.; 0 = Z.M.) 
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Het verschi l  moet waarschijn l ijk worden toegeschreven aan het in m indere 
mate optreden van hyperventi latie in de onts lu it ingsperiade bij barenden met 
E.A., waardoor er een afname in zuurstofverbru ik  en het ontstaan van meta
bole acidose is. Tijdens de u itdrijving zal mogelijk de uitdrijvende kracht van 
de moeders met E.A. verminderd zijn ,  waardoor er mi nder arbeid wordt 
verricht, met als gevolg m inder lactaatproductie. 

10.2.2 Foetale zuur-base evenwicht 

(Fig. 41 Vm 52; 
Tabel XLIII Vm UI, zie pag. 000). 

Ook de foetale uitgangswaarden in de E.A. -groep en de P. -groep verschi l len 
n iet sign ificant bi j  de nu l l iparae. De pH's zi jn weer identiek (7, 32). I n  het 
verloop van de onts lu it ingsperiade daalt de pH in de P.-groep, die in de E.A.
groep b l ijft gelijk. De da l ing i n  de P.-groep lijkt ook hier een metabool effect te 
zijn ,  gezien de afname van het B.E. Bij vol ledige ontslu iting is zowel de pH als 
het B.E. i n  de P.-groep significant lager (p < 0,01 ) .  

In  het verloop van de uitdrijvingsfase dalen de pH en  het B .E .  bij de  
kinderen in de  P.-groep sterker dan in  de E.A. -groep. Post parturn zijn deze i n  
d e  P.-groep sign ificant lager dan in  de E.A. -groep (p < 0,0 1 ) .  Zowel d e  
arteriële als de veneuze pH zijn i n  de P.-groep 8 punten lager dan in  de E.A.
groep. Bovendien hebben in de P. -groep omstreeks 10% van de kinderen een 
pH onder de 1 0e percentiel ;  in de E.A. -groep komt d it n iet voor (Tabel Ll) .  Voor 
het B.E. gelden wat dit betreft nog aanzienl ijker verschi l len:  drie à vier keer zo 
vaak een B.E. onder de 1 0e percentiel in de P.-groep dan verwacht mocht 
worden, tegen een normale frequentie in de E.A. -groep. De pC02's in het 
navelstrengbloed zijn in de E.A. -groep sign ificant lager dan in de P. -groep 
(p < 0,05) . 

De hogere frequentie van metabole acidose bij de kinderen i n  de P. -groep 
hangt waarschijn l ijk samen met het vaker voorkomen van metabole acidose 
bij de moeders. De uitwisse l ing van bicarbonaatanionen over de placenta 
verloopt wel iswaar maar traag, maar een metabole acidose bij de moeder 
kan na enkele uren gevolgen hebben voor het kind. Dit l ijkt h ier het geval .  

I n  de Z.M.-groep, waarin de moeders effecten van hyperventi latie vertoon
den, zien we bij de foetus gedurende de ontsl uit ingsfase geen duidel ijke 
veranderingen in de b loedgaswaarden optreden. De pH en de pC02 b l ijven 
gel ijk, terwij l het B.E. iets toeneemt en de p02 iets afneemt. 

Een afname in de foetale p02 kan een gevolg zijn van langdurige hyperven
t i latie van de moeder. Er bestaat namelijk een snel le uitwissel i ng van C02 
over de placenta, zodat hypocapnie van de moeder eveneens een afname 
van de pC02 bij de foetus kan veroorzaken,  met als gevol g  een stijg ing van de 
pH 157 Respiratoire alkalose bij de foetus zal een verschuiving van de zuur
stofdissociatiecurve naar l inks veroorzaken ,  waardoor er een toegenomen 
affin iteit van zuurstof aan het haemoglobine bestaat, met als gevolg een 
verminderde zuurstofafgifte aan de foetale weefsels. Hetzelfde kan zich mu
tatis mutandis b i j  de moeder voordoen met als gevolg  mi nder afg ifte van 02 
i n  de placenta u2 ' 107• Langdurige hyperventi latie kan zo een verminderde 
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Fig. 44 Gemiddelde foetale B.E. (mmol/1) ± S.E.M. bij het begin van de inleiding en bij volledige 
ontsluiting. 
(6 = E.A.; A = P.; 0 = Z.M.) 
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Gemiddelde foetale B.E. (mmoi/I) ± S.E.M. bij volledige ontsluiting en het gemiddelde 
B.E. ± S.E.M. in de arteria umbil icalis. 
(6 - E.A.; A = P.; 0 - Z.M.) 
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Fig. 46 Gemiddelde foetale B.E. (mmoi/ I )± S.E.M. bij volledige ontsluiting en het gemiddelde 
B.E. ± S.E.M. in de vena umbil icalis. 
(6 = E.A.; A = P.; 0 = Z.M.) 
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Fig. 47 Gemiddelde foetale p02 (kPa) ± S.E.M. bij het begin van de inleiding en bij volledige 
ontsluiting. 
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Fig. 48 Gemiddelde foetale p02 (kPa) ± S.E.M.  bij volledige ontsluiting en de gemiddelde 
p02 ± S.E.M. in de artaria umbilicalis. 
(6 = E.A.; ... = P.; 0 = Z.M.) 
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Fig. 49 Gemiddelde foetale p02 (kPa) ± S.E.M. bij volledige ontsluiting en de gemiddelde 
p02 ± S.E.M. in de vena umbilicalis. 
(.C:,. = E.A.; ... = P.; 0 = Z.M.) 
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Fig. 50 Gemiddelde foetale pC02 (kPa) ± S.E.M. bij het begin van de inleiding en bij volledige 
ontsluiting. 
(6 = E.A.; .Ä. = P.;  0 = Z.M.) 
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Fig. 51 Gemiddelde foetale pC02 (kPa) ± S.E.M. bij volledige ontsluiting en de gemiddelde 
pC02 ± S.E.M. in de arteria umbil icalis. 
(6 = E.A.; .Ä. = P.; 0 = Z.M.) 
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Fig. 52 Gemiddelde foetale pCO, (kPa) ± S.E. M. bij volledige ontsluiting en de gemiddelde 
pCO, ± S.E.M. in de vena umbi licalis. 
(6 = E.A. ; .Ä. = P.; 0 � Z.M.) 
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oxygenatie van de foetus tot gevolg hebben. Behalve dit  mechanisme kan 
wel l icht een verminderde placentadoorstroming door vasoconstrictie bij hy
perventi latie tot reductie van zuu rstofafgifte aan de foetus leiden. 

Een gezonde à terme foetus zal door deze 02-reductie n iet d i rect in  ge
vaar komen. Het wordt wat anders als de partus erg lang duurt, heftig pijnl ijk 
is en gepaard gaat met onvoldoende voedselopname door de moeder. I n  dat 
geval kunnen de gecombineerde respi ratoi re alkalose en metabole acidose 
bij de moeder wel degelijk een m etabole  acidose van de foetus tot gevolg 
hebben. In het bijzonder de foetus met wein ig  reserves (groeivertrag ing) of 
met een reeds bestaande acidose loopt gevaar bij langdur ig hyperventi le
ren van de moeder. 

Dat in de Z. M . -groep bij volledige onts lu it ing geen dal ing in de pC02 wordt 
gezien (bij de nu l l iparae is deze in de Z .M.-groep significant lager (p  < 0,02) 
dan in  de E.A.-groep) in vergelijking met de uitgangswaarde, hoeft n iet te 
betekenen, dat deze er gedurende de onts lu it ing n iet is geweest. Thai me 226 

vond namelijk bij 5 cm onts lu iti ng bij de foetus van wie de moeders conven
tionele analgesie kregen een significant lagere pC02 en hogere pH dan bij 
de foetus van wie de moeders E.A. kregen. Bij vol ledige ontsl u iting waren de 
verschi l len verdwenen. 

Het aantal kinderen met bloedgaswaarden onder de 1 0e percentiel in  de 
Z.M . -groep is even groot als dat in de E.A.-groep behalve voor het B.E. 
Hoewel het percentage kinderen met een laag B.E. i n  de Z. M .-groep twee 
keer zo hoog is als dat in de E.A.-groep, is ook dit verschi l  statistisch niet 
significant. De versch i l len met de P.-groep zijn voor een deel wel statistisch 
sign ificant (pHart.umb . B.E.art.umb .' p < 0,05) . 

Bij de multiparae versch i l len de foetale uitgangswaarden evenmin signif i
cant, maar er is statistisch een significant verschi l  i n  het B.E.  b i j  vol ledige 
ontsluiti ng tussen de foetus in de P.-groep en die i n  de E.A.-groep (p  < 0,0 1 ) .  
Ook post parturn i s  e r  een aanduid ing van een sterkere metabole acidose in  
de P.-groep, in  overeenstemming met de verschi l len bij de nu l l iparae, maar 
het verschi l  is statistisch niet sign ificant. Hoewel we bij de moeders in  de P.
groep meer metabole acidose aantreffen dan bij de moeders i n  de E.A.-groep 
heeft dit m inder duidel ijke gevolgen voor de kinderen dan bij de nu l l iparae. 
De kortere onts lu itings- en u itdrijvingsperiade zul len daar waarschijn l ijk  de 
oorzaak van zijn .  

In  de Z.M. -groep z ien we bij vol ledige ontslu it ing een l ichte afname van de 
pC02 ten opzichte van de u itgangswaarde. Dit kan het gevolg zijn van de 
hyperventi latie, d ie we bij de moeders waarnemen. Een daarbij passende 
stijg ing van de pH en de p02 wordt evenwel n iet waargenomen. De pH bl ijft 
gelijk, terwijl de p02 afneemt, maar in veel m indere mate dan i n  de beide 
groepen met pijnsti l l  ing.  De pH in de arteria umbi l icalis is bij de kinderen in  de 
Z.M.-groep significant hoger dan i n  de E.A.-groep en de P.-groep (p < 0,02). 
Al le andere waarden verschi l len niet significant met de beide groepen met 
pijnbestrijd ing.  Ook bestaat er geen significant verschi l  in  het aantal kinderen 
met waarden onder de 1 0e percentiel tussen de drie groepen. 

De gevonden resultaten bij de kinderen van de m ultiparae komen overeen 
met de resu ltaten van Jouppila 115 die hoofdzakelijk multiparae in zijn kleine 
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onderzoekgroep had en ook geen verschil len vindt i n  b loedgaswaarden 
tussen de E.A.-groep en de controlegroep. 

Concluderend kan vastgesteld  worden dat E.A. bij nu l l iparae met i ngeleide 
risicopartus het optreden van foetale acidose reduceert. Dit is in overeen
stemming met de l iteratuur 1 78• 226 • 255• Volgens een publ icatie van Thai me 226 

was er bij de geboort géén verschi l  i n  pH tussen kinderen uit  de E.A.-groep 
en de P.-groep. Bij de kinderen uit de P.-groep zag de auteur echter 20 
minuten na de geboorte een sign ificant hogere pC02 en lagere pH dan bij 
kinderen uit de E.A.-groep. Dit verschi l  bleek ook 60 minuten na de geboorte 
nog significant. De mate van metabole acidose was bij de E.A.-kinderen 40 en 
60 mi nuten na de geboorte significant mi nder. De verschi l len werden door 
hem geheel toegeschreven aan het peth idine-effect. Er zijn ook 
publ icaties 165 ' 257, d ie bij E.A. vaker een metabole acidose bij de kinderen 
constateren. Dit zijn publ icatis over E.A. met een ander lokaalanaestheticum 
dan bupivacai ne ,  namelijk mepivacaine hydrachloride en l idocaine hydra
chloride. De metabole acidose was volgens de auteurs in d ie geval len het 
gevolg van hypotensie van de moeder of van een d i rect toxisch effect van het 
lokaalanaestheticum op het k ind.  

Bi j  de ki nderen van de mu lti parae is er een aanduid ing van een sterkere 
metabole acidose bij de kinderen uit de P. -groep, maar er bestaat geen 
statistische significantie met de beide andere groepen. De pH's in de arteria 
en vena umbi l icalis zijn bij de kinderen u it de Z.M.-groep hoger dan in beide 
andere groepen. Voor de arteria umbi l ical is is dit  verschi l  met de beide 
groepen met pijnbestrijding statistisch sign ificant. 

Voor de nu l l iparae-ki nderen moet de nu l hypothese ten aanzien van het 
foetale zuur-base evenwicht verworpen worden. Voor de mu lt iparae-ki nde
ren is dat n iet het geval .  
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Tabel XLIII Maternale en foetale pH nul l iparae 

E.A. P. 
n Gem. ± S.D. n Gem. ± S.D. 

Maternaal 1 56 7,40 ± 0,05 57 7,40 ± 0,05 
Maternaal 2 47 7.40 ± 0,06 42 7,38 ± 0,06 
Maternaal 3 48 7,36 ± 0,06 47 7,29 ± 0,07 

Foetaal 1 37 7,32 ± 0.04 39 7,32 ± 0.04 
Foetaal 2 49 7,32 ± 0,05 45 7,28 ± 0,06 
Art. umbil.  47 7,24 ± 0,07 47 7,1 6 ± 0,08 
Vena umbil .  50 7,31 ± 0.07 52 7,23 ± 0.07 

Tabel XLIV Maternale en foetale B.E. (mmol/1) nul l iparae 

E.A. P. 
n Gem. ± S.D. n Gem. ± S.D. 

Maternaal 1 53 - 3.4 ± 3,6 51 -4,3 ± 2,7 
Maternaal 2 40 - 4,9 ± 3,2 39 - 6,9 ± 2,6 
Maternaal 3 45 - 5,9 ± 3.4 44 - 10,2 ± 3,9 

Foetaal 1 19 - 2,3 ± 3.7 21 - 2,8 ± 3,1  
Foetaal 2 33 - 2,1  ± 3.5 26 - 5.4 ± 4,2 
Art. umbil.  45 - 6,7 ± 3.7 44 - 10,0 ± 4.9 
Vera umbil. 47 - 5,6 ± 3,2 48 - 8,6 ± 4.3 

Tabel XLV Maternale en foetale pO, (kPa) nul l iparae 

E.A. P. 
n Gem. ± S.D. n Gem. ± S.D. 

Maternaal 1 49 7,2 ± 2.3 48 7,6 ± 2.6 
Maternaal 2 41 5,5 ± 2,3 36 7,7 ± 3,0 
Maternaal 3 45 4,5 ± 1 ,3 46 6,2 ± 2,8 

Foetaal 1 18 3,3 ± 1 ,2 22 3,0 ± 0,6 
Foetaal 2 36 2,5 ± 0,8 28 2.6 ± 0,7 
Art. umbi l .  44 2,9 ± 1 ,0 44 2,9 ± 0,9 
Vena umbil. 47 3,5 ± 0,6 47 3.7 ± 0,7  

Tabel XLVI Maternale en foetale pCO, (kPa) nul l iparae 

E.A. P. 
n Gem. ± S.D. n Gem. ± S.D. 

Maternaal 1 53 4,5 ± 0,6 51 4,3 ± 0,7 
Maternaal 2 41 4,1 ± 0,7 37 3,9 ± 0,7 
Maternaal 3 45 4,3 ± 0,9 43 4,3 ± 0,9 

Foetaal 1 25 6,1 ± 1 ,0 28 5,9 ± 1 ,0 
Foetaal 2 37 6,6 ± 1 .0  29 6,5 ± 1 .4 
Art. umbil.  45 6,5 ± 1 ,4 42 7,3 ± 1 ,7 
Vena umbil. 47 5,4 ± 1 , 1  47 5,9 ± 1 ,0 

n 

63 

38 

59 

39 

49 

61 

61 

n 

62 

36 

56 

28 

40 

58 

59 

n 

62 

37 

58 

28 
38 

61 

61 

n 

65 

37 

58 

33 

40 
60 
60 

Z.M. 
Gem. ± S.D. 

7,40 ± 0.05 
7,42 ± 0,09 
7,31 ± 0,06 

7,32 ± 0,04 
7,32 ± 0.06 
7,21 ± 0,06 
7,28 ± 0.07 

Z.M. 
Gem. ± S.D. 

- 3,4 ± 2.5 
- 6,2 ± 3,5 
- 8,9 ± 3,8 

- 3,4 ± 2,9 
- 2.7 ± 3,7 
- 8,2 ± 4,2 
- 6,9 ± 3.4 

Z.M. 
Gem. ± S.D. 

7.7 ± 2,6 
8,1 ± 3,5 
6,2 ± 2.7 

3,1 ± 1 . 1  
2.5 ± 0.4 
2,9 ± 0,9 
3,9 ± 1 .0 

Z.M. 
Gem. ± S.D. 

4,5 ± 0,6 
3,7 ± 1 .2 
4.4 ± 0,9 

6,0 ± 0,9 
6,0 ±  1 , 1  
6,8 ± 1 ,5 
5,6 ± 1,0 
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Tabel XLVII Maternale en foetale pH, multiparae 

E.A. P. Z.M. 
n Gem . ± S.D. n Gem. ± S.D. n Gem. ± S.D. 

Maternaal 1 33 7,40 ± 0,04 34 7,39 ± 0.04 95 7,39 ± 0,04 
Maternaal 2 28 7,38 ± 0,05 26 7,38 ± 0,07 53 7.43 ± 0,06 
Maternaal 3 36 7,37 ± 0,06 32 7,33 ± 0,06 90 7,35 ± 0,05 

Foetaal 1 24 7,33 ± 0,05 22 7,33 ± 0,04 38 7,32 ± 0,04 
Foetaal 2 31 7,31 ± 0,05 23 7,31 ± 0,05 42 7,32 ± 0,04 
Art. umbil.  39 7,22 ± 0,07 33 7,22 ± 0.07 95 7,25 ± 0,07 
Vena umbil.  39 7,31 ± 0,05 32 7,30 ± 0,07 98 7,33 ± 0,07 

Tabel XLVlil Maternale en foetale B.E. (mmol/1), multiparae 

E.A. P. Z.M. 
n Gem. ± S.D. n Gem. ± S.D. n Gem. ± S.D. 

Maternaal 1 29 - 3,3 ± 2,8 31 -4,3 ± 2.5 86 - 3,7 ± 2,8 
Maternaal 2 23 - 3.4 ± 3,2 25 - 6,1  ± 2.8 37 - 5,1  ± 2,7 
Maternaal 3 33 - 6,1 ± 3,5 32 - 7,2 ± 2,7 86 - 7,3 ± 2.9 

Foetaal 1 10 - 2,2 ± 5,2 9 - 2,3 ± 4,6 25 - 2,8 ± 3,5 
Foetaal 2 18 - 2,0 ± 3,2 17  - 3.4 ± 2,8 33 - 2,6 ± 2.7 
Art. umbil. 32 - 5,7 ± 4.4 33 - 7.4 ±4,7 91 - 6,1 ± 3.8 
Vena umbil. 43 - 4,6 ± 3,3 32 - 6,3 ± 3,5 94 - 5, 1  ± 2,8 

Tabel IL Maternale en foetale p02 (kPa), multiparae 

E.A. P. Z.M. 
n Gem. ± S.D. n Gem. ± S.D. n Gem . ± S.D. 

Maternaal 1 27 7,0 ± 1 ,8 31 7,0 ± 2,7 93 7,4 ± 2,9 
Maternaal 2 24 3,6 ± 1 ,0 25 7,0 ± 2,6 43 7,7 ± 2,7 
Maternaal 3 35 5,3 ± 2.3 30 6,9 ± 2,2 89 6,4 ± 2,2 

Foetaal 1 8 4,0 ± 1 ,7 10 3,9 ± 1 .7 23 3,0 ± 0.S 
Foetaal 2 18 2,8 ± 0,6 16 2,6 ± 0,6 33 2.4 ± 0,7 
Art. umbil .  34 2,7 ± 0,8 32 2,7 ± 0,8 93 2,8 ± 0,9 
Vena umbil. 36 3,8 ± 0,8 32 4,2 ± 1 .0 95 3,8 ± 0,9 

Tabel L Maternale en foetale pC02 (kPa), multiparae 

E.A. P. Z.M. 
n Gem. ± S.D. n Gem. ± S.D. n Gem . ± S.D. 

Maternaal 1 29 4,5 ± 0.S 31 4,5 ± 0,7 90 4,6 ± 0,6 
Maternaal 2 23 4,8 ± 0,9 26 4,2 ± 0,8 39 3,7 ± 1 ,0 
Maternaal 3 33 4,3 ±0,8 30 4,6 ± 0,7 87 4,2 ± 0,8 

Foetaal 1 12  5,9 ± 1 , 1  1 1  5,7 ± 1 .2 28 6,2 ± 1 .4 
Foetaal 2 22 6,1 ± 1 . 1  18 6,3 ± 1 .2 34 6.0 ± 1 ,3 
Art. umbil. 32 7,2 ± 1 .8 33 7,0 ± 1 ,8 93 6,6 ± 1 .4 
Vena umbi l .  34 5,6 ± 1 .4 32 5,3 ± 1 . 1  95 5,2 ± 1 , 1  
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Tabel U Bloedgasanalysewaarden post parturn < 10° percentiel ,  nul l iparae 

pH 
Maternaal 3 
Art. umbil .  
Vena umbil. 

B.E. (mmo/I/) 
Maternaal 3 
Art. umbil. 
Vena umbil. 

po. (kPa) 
Maternaal 3 
Art. umbil. 
Vena umbil .  

pC02 (kPa) 
Maternaal 3 
Art. umbil. 
Vena umbil. 

10° perc. 

7,24 
7,07 
7,15 

- 10,9 
- 12,7 
- 9,6 

3,5 
1 ,6 
2,1 

3,6 
5,3 
4,7 

E.A 
n N 

48 0 
47 0 
50 0 

45 5 
45 3 
47 5 

45 9 
44 2 
47 

45 8 
45 5 
47 9 

p 
(%) n N (% )  n 

(0) 47 1 1  (23,4) 59 

(0) 47 6 (1 2,8) 61 

(0) 52 5 ( 9,6) 61 

( 1 1  ' 1 )  44 21 (47,7) 56 

( 6,7) 44 15  (34,1 )  58 

( 10,6) 48 1 8  (37,5) 59 

(20,0) 46 6 (13,0) 58 

( 4,5) 44 0 (0) 61 

( 2 ,1 )  47 0 (0) 61 

(17,8) 43 7 (16,3) 58 

( 1 1  ' 1 )  42 3 ( 7, 1 )  60 

(19, 1 )  47 2 ( 4,3) 60 

Tabel UI Bloedgasanalysewaarden post parturn < 1 0° percentiel ,  multiparae 

10° perc. E.A. P. 
n N (%) n N (%) n 

pH 
Maternaal 3 7,27 36 0 (0) 32 5 (1 5,6) 90 

Art. umbil. 7, 12  39 2 ( 5,1) 33 3 ( 9,1)  95 

Vena umbil .  7,21 39 2 ( 5,1 )  32 ( 3, 1 )  98 

B.E. (mmo/I/) 
Maternaal 3 - 9,2 33 6 (1 8,2) 32 7 (21 ,9) 86 
Art. umbil .  - 9,9 32 6 (1 8,8) 33 9 (27,3) 91 

Vena umbil. - 7.4 34 6 (1 7,6) 32 13 (40,6) 94 

p02 (kPa) 
Maternaal 3 3,6 35 7 (20,0) 30 1 ( 3,3) 89 
Art. umbil .  1 ,7 34 3 ( 8,8) 32 3 ( 9,4) 93 

Vena umbil. 2,3 36 2 ( 5,6) 32 0 (0) 95 

pC02 (kPa) 
Maternaal 3 3,7 33 5 (1 5,2) 30 3 (10,0) 87 
Art. umbi l .  4,9 32 1 ( 3,1) 33 3 ( 9,1) 93 
Vena umbil.  4,4 34 2 ( 5,9) 32 6 (1 8,8) 95 

Z.M. 
N (%) 

7 ( 1 1 ,9) 
0 (0) 
2 ( 3,3) 

15 (26,8) 
7 (12, 1 )  

1 2  (20,3) 

3 ( 5,2) 
3 ( 4,9) 
2 ( 3,3) 

13 (22,4) 
5 ( 8,3) 
7 ( 1 1 ,7) 

Z.M. 
N (%)  

3 ( 3,3) 
4 ( 4,2) 
5 ( 5,1 )  

23 (26,7) 
12  (13,2) 
16 (17,0) 

3 ( 3,4) 
6 ( 6,5) 
3 ( 3,2) 

1 7  (1 9,5) 
8 ( 8,6) 

17 (1 7,9) 
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10.13 Bloedverlies In het nageboortetijdperk 

Bij de nul l iparae is het gemiddelde totale  bloedverl ies in het nageboortetijd 
perk i n  de E.A.-groep (298 ± 220 m i )  minder dan in  de P. -groep (368 ± 303 mi )  
en de Z.M. -groep (335 ± 474 mi ) .  De verschi l len zijn n iet sign ificant. B i j  de 
multiparae is het gemiddelde totale bloedverl ies eveneens in  de P.-groep het 
hoogst (406 ± 536 mi) .  In de E.A.- en Z.M.-groep is het gel ijk (296 mi ) .  De 
spreid ing en de S.O. zijn in de Z.M.-groep echter groter (Tabel L l l l ) .  Ook bij de 
multiparae zijn de verschi l len niet sign ificant. 

Het aantal patiënten met een f luxus van meer dan 500 mi is bij d� nu l l iparae 
in de E.A.-groep kleiner dan in de beide andere groepen, maar het verschi l  is 
n iet s ignificant. In de E.A.-groep bij de nu l l iparae had één patiënte een f luxus 
van meer dan 1 000 mi .  In de beide andere groepen waren dat vier in  iedere 
groep. Ook dit  verschi l  is niet s ignificant. Bij de multiparae worden evenmin 
significante versch i l len gevonden in  de aantallen patiënten met een f luxus 
van meer dan 500 en 1 000 mi (Tabel L l l l ) .  

Tabel Lll l  Bloedverlies in het nageboortetijdperk, alle partus 

Gemiddeld 
bloedverlies in mi 

s.o. 
Mediaan 
Spreiding 

> 500 mi 
50Q-1000 mi 
> 1 000 mi 

Nul l iparae 

E.A. P. Z.M. 
(n = 51) (n = 54) (n = 62) 

298 368 335 
220 303 474 
250 300 250 

25-1200 75-1500 5o-3250 

N (%) N (%) N (%) 

6 ( 1 1 ,8) 8 (14,8) 8 (13,0) 
5 4 4 

4 4 

Multiparae 

E.A. P. Z.M. 
(n = 38) (n = 34) (n = 96) 

296 406 296 
293 536 384 
150 225 200 

2Q-1 1 00 SQ-2500 25-3250 

N (%) N (%) N (%) 

6 (15,8) 5 (1 4,8) 16 (16,7) 
5 3 14  

2 2 

Tabel LIV Bloedverlies in het nageboortetijdperk bij vaginaal geboren tweelingen 

N 

NULLIPARAE 
E.A. 
Z.M. 

MULTIPARAE 
E.A. 1 
Z.M. 5 
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Bloedverlies 

650 mi 
600 mi 

1 000 mi (2e kind per V.E. geboren) 
150 mi 
300 mi 
350 mi 
600 mi (beide kinderen per V.E. geboren) 

3250 mi 



Het is bekend, dat het bloedverl ies bij een tweel ingbeval l ing  vaak meer is 
dan bi j  een een l i ngbeval l ing.  I n  de totale onderzoekgroep zijn acht tweel in
gen vag inaal geboren. Het gemiddelde bloedverl ies bij deze tweel ingbeval
l ingen is i nderdaad hoger, terwijl vijf van de acht een fluxus hadden van meer 
dan 500 m i  (Tabel UV) . Indien de tweel ingbeval l ingen bu iten beschouwing 
gelaten worden zien we bij de nu l l iparae geen belangrijke veranderingen 
optreden. 

Bij de multiparae wordt het verschi l  tussen de P.-groep en de beide andere 
groepen groter, maar bl ijft n iet s ign ificant. (Tabel LV). 

E.A. geeft vasodi latatie in het geblokkeerde gebied, waardoor het voorspel 
baar zou zijn dat de vaten i n  het placentawondvlak meer open staan,  met als 
gevolg meer bloedverl ies in  de derde periode. Lieberman en medewer
kers 136 vonden i nderdaad in de E.A.-groep meer bloedverl ies (249, 1 ± 94, 1 
m i )  dan in de P. -groep (219,8 ± 91 ,3 mi )  en in de controlegroep zonder pijn
bestrijding ( 179,4 ± 78, 1 mi ) . Andere auteurs vonden i n  de E.A. -groep mi nder 
bloedverl ies en minder vaak een fluxus van meer dan 500 m i  dan bij een 
groep zwangeren,  die zonder E.A. bevielen 140'  , .  • •  160' 161 • Moir  160• 161 gaf als 
verklaring dat ten gevolge van de lumbale sympathicusblokkade een sterke 
retractie van de uterus optreedt, waardoor het b loedverl ies minder zal zijn 
dan zonder E.A. Krasznai 127 vond geen verschi l  in  bloedverl ies in zijn E.A.
g roep en controlegroep. Ook Jouppi la 120vond geen significant verschil  in het 
voorkomen van een fluxus van meer dan 500 m i  i n  zijn E.A.- en controlegroep. 
Onze bevindingen stemmen dus overeen met de meeste publ icaties en vin
den dat E.A. het bloedverl ies i n  het nageboortetijdperk niet doet toenemen. 

De nu lphypothese ten aanzien van het bloedverl ies in het nageboortetijd
perk behoeft n iet te worden verworpen. 

Tabel LV Bloedverlies in het nageboortetijdperk, eenl ingpartus 

Nul l iparae Multiparae 

E.A. P. Z.M. E.A. P. Z.M. 
(n =50) (n = 54) (n =61) (n = 37) (n = 34) (n = 91) 

Gemiddeld 
bloedverlies in mi 291 368 331 276 406 262 

S.O. 217  303 476 272 536 238 
Mediaan 250 300 250 1 50 225 200 
Spreiding 25-1200 75-1500 50-3250 20-1 1 00  50-2500 25-1200 

N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) 

> 500 mi 5 ( 10,0) 8 (14,8) 7 ( 1 1 ,5) 5 ( 13,5) 5 (14,8) 14  (1 5,4) 
500-1000 mi 4 4 3 4 3 1 3  
> 1000 m i  4 4 2 
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10.14 Continue subcutane p02-reglstratle bij de foetus (bij E.A.) 

Bij vijf patiënten met E. A. ,  die geen deel uitmaakten van de onderzoekgroep, 
is tijdens de onts lu iting en uitdrijving een continue subcutane p02-registratie 
met behulp van een naaldelectrode gemaakt ' .  Gekeken is naar de invloed 
van een dosis bupivacaine (0,5%) in  de E.R. op de zuu rstofspanning bij de 
foetus. Bij deze vijf patiënten is dit effect nagegaan van negen doses. Al leen 
techn isch bevredigende reg istraties zijn in dit onderzoek opgenomen. Dit 
hield ondermeer in  dat een half uur na het aanbrengen van de electrode de sc 
p02 gestabi l iseerd diende te zijn en dat bij ijking na de beval l ing  het verloop 
n iet meer dan 10% mocht bed ragen. Per 15 mi nuten is de gemiddelde sc 
p02 ± S.D.  van 1 5  iedere mi nuut afgelezen waarden berekend. Een overzicht 
van de vijf patiënten, effecten op de p02 en de gemiddelde arteriële bloed
druk, het partusverloop en de conditie van de vijf kinderen is gegeven in  Tabel 
LVI .  

Bij patiënte P.B.  (Fig. 53) is er een forse da l ing van de p02 na de eerste en 
en ige dosis bupivacai ne. Deze forse p02-dal ing gaat niet samen met een 
dal i ng in de gemiddelde arteriële bloeddruk. Het CTG vertoont vóór de E.A. 
d iepe variabele deceleraties, die nà de E.A. niet verergeren. 

Tabel LVI Overzicht van de vijf patiënten met subcutane p02-registratie 

Para 

PA TIENTEN 
mw P.B. 

ln leidingsindicatie spontaan 
Zwangerschapsweek 40 
Ontsluiting in cm 1 e  dosis 8 
Effect subcutane p02 forse ! 
Effect gem. arteriële bloeddruk geen 
Ontsluiting in cm 2e dosis 
Effect subcutane p02 
Effect gem. arteriële bloeddruk -
Wijze van geboorte sp. partus 

Reden kunstverlossing 

Geboortegewicht 
Geslacht 
Apgarscore 
Artaria umbi licalis: 

pH 
B.E. (mmol/1) 
p02 (kPa) 
pco. (kPa) 

Vena umbilicalis: 
pH 
B.E. (mmol/1) 
po. (kPa) 
pco. (kPa) 

1 30 

2970 
d 
8.10 

7,25 
- 9,9 

1 ,41 
5,29 

7,36 
-4,3 

3,44 
4,97 

mw B.R. mw B.K. 

1 1 1  
toxicose/o.o. toxicose 
40 40 
3 4 
lichte ! lichte t 
geen geen 
6 5 
lichte i lichte i 
geen ! 
F.E. sp. partus 

na V.O. forse 
deceleraties 
en p02 ! 
2350 
9 
9.10 

7,25 
- 6,8 

1 ,25 
6,38 

3220 
9 
5.9. 10  

7,24 
-4,6 

2,18 
8,0 

7,27 
- 5,3 

2,92 
6,56 

mw K. mw B.H. 

0 
serotiniteit serotiniteit 
42 42 
2 5 
geen i 
geen ! 
8 8 
lichte ! lichte i 
geen geen 
V.E. S.C. (algehele 

narcose) 
niet. vord. positie occi-
uitdrijving pita sacralis 

3510 4130 
d d 
8.9.10 2.5.8 

7,23 7,28 
- 7,5 - 2,7 

2,46 1 ,71 
6,21 7,40 

7,26 7,31 
-6,1  - 0,9 

2,69 2,41 
6,09 7,49 
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Fig. 53 Het verloop van de gemiddelde p02 (kPa) ± S.E.M. en de gemiddelde arteriële bloed
druk (M.A.P.) vóór en nà een dosis bupivacaine bij patiënte P.B. (Tabel LVI). 
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Fig. 54 Het verloop van de gemiddelde p02 (kPa) ± S.E.M. en de gemiddelde arteriële bloed

druk (M.A.P.) vóór en nà een dosis bupivacaine bij patiënte B.R. (Tabel LVI). 
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Fig. 55 Het verloop van de gemiddelde p02 (kPa) ± S.E.M. en de gemiddelde arteriële bloed
druk (M.A.P.) vóór en nà een dosis bupivacaine bij patiënte B.K. (Tabel LVI). 
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Bij patiënte B.R.  {Fig. 54), d ie à terme werd ingeleid wegens een ernstige 
toxicose en onderontwikkel ing van de foetus, treedt een l ichte dal ing op van 
de pO, na de E.A. Haar tensie bl ijft onveranderd. Na de tweede dosis bupiva
caine treedt een l ichte stijg ing op van de pO,. Di rect nadat patiënte vol ledige 
ontsl uit ing heeft bereikt, 15 m inuten na deze tweede dosis, treden forse late 
deceleraties op het CTG op en daalt de p02• Er werd een F.E. verricht waarbij 
een dysmatuur kina van 231 0 gram is geboren met goede Apgarscores en 
goede arteriële bloedgaswaarden. 

Bij patiënte B.K. {Fig. 55) is er een l ichte stijg ing van de p02 na de eerste 
dosis bupivacai ne. De gemiddelde arteriële bloeddruk daalt niet. Een half uur  
na de eerste dosis krijgt patiënte reeds een tweede dosis bupivacai ne, omdat 
perineumanalgesie gewenst is. Alvorens deze gegeven wordt gaat patiënte 
zitten en wordt een forse dal ing van de bloeddruk geconstateerd. Vijf mi nuten 
na de tweede dosis gaat patiënte weer in zij l igg ing l iggen, waarna de tensie 
even stijgt om daarna weer te dalen. Ondanks deze hypotensie stijgt de p02 
iets. Gezien het verloop van de pO,-curve l iggen de eerste pO,-waarden na 
bupivacainetoediening boven deze curve. 

aij patiënte K. (Fig. 56) zien wij vóór de eerste dosis bupivacai ne een dal ing 
van de p02, die aan het beg in  van de in leid ing betrekke l ijk hoog is  en nadat er 
weeën optreden, gaat dalen. Dit verschijnsel wordt vaker waargenomen 1 • Er 
is geen duidel ijk effect van de E.A. op de pO,. De gemiddelde arteriële 
bloeddruk daalt zeer langzaam.  Deze dal ing l ijkt eerder een effect van het 
verdwijnen van de pijn dan van de sympathicusblokkade, gezien het oplopen 
van de tensie vóór de E.A. Vóór de tweede dosis bupivacaine, als patiënte 
weer pijn krijgt, loopt de gemiddelde arteriële bloeddruk weer op. Deze 
laatste bloeddrukstijg ing kan natuurl ijk ook het gevolg zijn van de n iet meer 
opti male blokkade. Na de tweede dosis is er een langzame bloeddrukdal ing.  
De pO, vertoont i n  de periode 15 minuten na deze tweede dosis een l ichte 
dal ing om in het volgende kwartier weer te stijgen. De p02-dal ing l ijkt niet 
gerelateerd aan een bloeddrukdal ing.  

pO, 
(kPa) 

105 
•• 
•• 
l5 

t 
7ml Bup. 

� 

. . . . 

+•s +JO -t•s +eo +75 ·30 -•s 

t 7ml Bup. ! 

.. 

. . .  · .
. . .. . . . 

. . 

+•s +Jo +-ts +eo minuten 

Fig. 56 Het verloop van de gemiddelde pO, (kPa) ± S.E.M. en de gemiddelde arteriële bloed
druk (M.A.P.) vóór en nà een dosis bupivacaine bij patiënte K. (Tabel LVI). 
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Fig. 57 Het verloop van de gemiddelde p02 (kPa) ± S.E.M. en de gemiddelde arteriële bloed
druk (M.A.P.) vóór en nà een dosis bupivacaine bij patiënte B.H. (Tabel LVI). 

Bij patiënte B.H.  (Fig.  57) zien wij na de eerste dosis bupivacaine een 
stijg ing van de p02 gedurende het eerste half uur. De gemiddelde arteriële 
b loeddruk daalt bij haar du idelijk. De p02 reageert daar n iet zichtbaar op. Na 
de tweede dosis wordt een zeer l ichte stijging van de p02 gezien. De gemid
delde arteriële bloeddruk daalt iets, maar dat kan ook hier een effect van de 
verdwenen pijn zijn .  

Samenvatting en conclusie: bij één patiënte (P .B . )  treedt een forse dal ing 
op van de p02 na de E.A. ;  b i j  twee andere patiënten (K. en B.R. )  doet zich een 
l ichte dal ing voor na een dosis bupivacai ne. Bij geen van de dr ie patiënten is 
er du idelijke samenhang met de aan de arm gemeten gemiddelde arteriële 
bloeddruk. De samenhang tussen hypotensie en een dal i ng van de p02 is een 
voor de hand l iggende. I n  6.3 is uitgebreid ingegaan op het risico van een 
verminderde placentadoorstroming ten gevolge van een b loeddrukdal i ng .  
Een verklaring voor de p02-dal ing kan zijn ,  dat de  aan de arm gemeten 
bloeddruk niet representatief is voor de bloeddruk in de onderste l ichaams
helft. Ten gevolge van de sympath icusblokkade in een beperkt gebied in de 
onderste l ichaamshelft, mogeli jk i n  combinatie met enige aortacompressie is 
het zeer wel mogeli jk dat de bloeddruk in de onderste l ichaamshelft gedaald 
is  met als gevolg een verminderde uterus- en placentadoorstroming. De 
dal i ng van de p02 kan daar weer het gevolg van zijn .  Een andere verklaring 
kan zijn dat de patiënten vóór de E.A. hyperventi leerden en dat na het 
verdwijnen van de pijn n iet meer doen. Het gevolg daarvan is een stijg ing van 
de moederlijke pC02 en dal ing van de p02, hetgeen snel door de foetus 
gevolgd wordt. Overigens kan ernstige hyperventi latie eveneens een dal i ng 
van de centraal en perifeer gemeten foetale p02 geven ' ·  '42 ' 157• 

Neumark 173 registreerde bij enkele patiënten met E.A. een transcutane p02 
van de foetus. Hij constateerde een dal ing van de p02 bij rugl igging van de 
moeder, bij hypotensie van de moeder en bij hypertonie van de uterus. Indien 
deze factoren niet aanwezig waren constateerde hij bij  een enkele patiënte 
toch een dal i ng van de p02• Bij zuurstoftoediening aan de moeder vond hij een 
stijg ing van de foetale p02• Hij geeft twee mogelijke verklari ngen hiervoor: de 
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verdwenen hyperventi latie en het bij sommige patiënten optreden van " ri l 
len" (6.4) na E.A. ,  waardoor er een toegenomen zuurstofverbruik van de 
moeder is .  B i j  onze patiënte P.B.  met een forse dal ing van de p02 na de E.A.  is  
het mogelijk dat de foetus vóór de E.A. ,  gezien de variabele deceleraties op 
het CTG, nog ju ist voldoende zuurstof kreeg aangeboden, maar dat na de 
E.A. óf door een bloeddrukdal ing in  de onderste l ichaamshelft óf door het 
verdwijnen van hyperventi latie, de zuurstofaanvoer tekortschoot. De waar
nemingen bij onze patiënten met hypotensie (B.H.  en B.K.)  zonder dal ing van 
de p02 komen dus niet overeen met de bevindi ngen van Neu mark. Het is in de 
publ icatie van Neu mark n iet du idelijk bij hoeveel patiënten hij een continue 
transcutane p02-registratie maakte. Hij bespreekt en i l l ustreert slechts drie 
patiënten. 

Indien het gerechtvaard igd is een conclusie te trekken uit de bevi ndi ngen 
van onze vijf patiënten moet die zijn ,  dat niet iedere bloeddrukdal ing van de 
moeder een dal ing van de zuurstofspanning bij  de foetus tot gevolg heeft. Een 
dal ing van de zuurstofspanning bij  de foetus kan na E.A. gezien worden 
zonder dat hypotensie (aan de arm gemeten) wordt gezien. Nader onderzoek 
zal moeten uitwijzen of de kans daarop groter is wanneer de foetus reeds 
vóór de E.A. een pathologisch CTG vertoont. 

1 0.15 Overzicht van de belangrijkste resultaten 

In Fig. 58 is een overzicht gegeven van de belangrijkste resu ltaten van het 
onderzoek. De gevonden resultaten zijn uitgezet tegen de percentages of 
gemiddelde waarden met hun S.O. ,  die uit ons databestand van al le partus 
van � 28 weken over 1 980 zijn gehaald. Deze referentiewaarden zijn steeds 
op 1 00% gesteld. 

Het enige sign ificante verschi l  tussen de E.A.- en P.-groep bij de nu l l iparae 
is dat in navelstreng-pH 's (p < 0,01 ) ,  bij de multiparae dat in gemiddelde 
u itdrijvingsduur (p < 0,0 1 ) .  

Fig. 58 Overzicht van d e  belangrijkste resultaten (percentage of gemiddelde ± S.O.), procen
tueel u itgezet tegen de percentages of gemiddelden met S.O. van alle bevall ingen van 
� 28 weken in 1980 in onze kl iniek. 
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Van l inks naar rechts: S.C., V.E. en F.E., ontsluitingsduur (osl), uitdrijvingsduur (udr), 
vaginaal bloedverlies (blvrl), Apgarscore na 1 minuut (AS 1 '). Apgarscore na 3 minuten 
(AS 3'), pH in de artaria umbll icalis (PHa.u.l en de pH in de vena umbi licalis (pHv.u.l· 
(gesloten balk � E.A.; gearceerde balk = P.). 
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1 1  
Samenvatting 

De fysiolog ische betekenis van de baringspijn is m inder omstreden dan de 
wenselijkheid van de bestrijd ing ervan. De meest effectieve methode is de 
epidurale analgesie (E.A.) .  De ontwikkel ing h iervan heeft een geschiedenis 
die even lang is als de twintigste eeuw. Tegenwoordig  is de techniek d ie 
gebru ik  maakt van een kunststofcatheter algemeen geaccepteerd (hoofdstuk 
1 ) .  

Voor een ju iste toepassing van E.A. is een goed i nzicht in de pijngeleid ing 
tijdens de baring essentieel. Deze verschi lt afhankelijk van het stadium van 
het baringsproces. Bij een verantwoorde toepassi ng van E.A. is kennis van de 
lokale anatomie van de wervelkolom én van de zenuwfysiologie noodzakelijk 
(hoofdstuk 2). 

Bupivacaine is het lokaalanaestheticum dat het meest wordt toegepast bij 
E.A. in de verloskunde. Het heeft eigenschappen d ie  het vei l ig  doen zijn voor 
moeder en k ind.  N iettemin  zijn er (sub)toxische bijwerkingen, d ie  bijna u it
sluitend het gevolg zijn van abusievelijke i ntraveneuze toediening.  De theo
retische voordelen van adrenalinetoevoeging moeten het afleggen tegen de 
bezwaren daaraan verbonden (hoofdstuk 3). 

Er zijn vele andere methoden van pijnbestrijding tijdens de baring:  psycho
profylactische en medicamenteuze, algemene en lokale. Sommige b l ijven 
van betekenis,  ook als E.A. wordt toegepast (hoofdstuk 4). 

Het succes van E.A. staat en valt met een goede ervaring en techniek en 
een nauwgezette begeleid ing .  De keuze van het materiaal, de j uiste voorbe
reidingen en de nodige voorzorgsmaatregelen zijn van grote en essentiële 
betekenis (hoofdstuk 5) . 

Hoewel een scala van complicaties en bijverschijnselen zijn beschreven, 
zijn in het bijzonder de ernstige buitengewoon zeldzaam. Ze zijn bij een 
goede techniek en ervaring, het gebruik van goed materiaal en het hanteren 
van de ju iste contra-indicaties grotendeels te voorkomen. I nzicht in de fysio
logie van de zwangerschap en baring kan daartoe bijdragen. In dit opzicht zijn 
de haemodynamische veranderingen d ie tijdens de zwangerschap en beval 
l i ng  optreden van grote betekenis. Hypotensie is een veel voorkomend bij
verschijnsel (hoofdstuk 6). 

Mislukkingen komen voor. Ze zijn toe te schrijven aan een verkeerde 
techn iek of onvermijdbare factoren,  die wel l icht met de anatomie samenhan
gen (hoofdstuk 7). 

Hoewel strikt genomen zelden van " indicaties" voor E.A. gesproken kan 
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worden, zijn er wel degelijk  contra-ind icaties, zowel absolute als relatieve 
(hoofdstuk 8). 

Bij 200 ingeleide baringen is een vergel ijkende prospectieve stud ie ver
richt naar de effecten van intramusculaire toedien ing van pethidine,  dan wel 
E.A. met 0,5% bupivacaine op het baringsproces, de moeder en het kind.  De 
effecten zijn afzonderlijk voor nu l l i - en multi parae nagegaan, waarbij tevens 
een groep van 1 71 zwangeren, die geen pijnbestrijd ing tijdens de beval l ing 
wenste en kreeg (Z.M . -groep),  i n  de beschouwing is betrokken (hoofdstuk 9).  

Het analgetische effect van de E.A. is goed en is bij  onze patiënten in  92% 
vol ledig geweest. Van de complicaties bij de techniek van de E.A. bl ijkt het 
aanprikk�n van een epidurale vene door de catheter het meest voor te 
komen (6,8%) .  Van de bijverschijnselen is hypotensie ( 12%) een n iet te 
verwaarlozen syndroom. Ook moet met het optreden van een motorische 
blokkade van de benen (23%) rekening worden gehouden ( 1 0.1-1 0.3) . 

Zowel de dosis bupivacaine als de dosis pethidine is bij de nu l l iparae hoger 
geweest dan bij de multi parae. Een begrijpel ijke bevinding ,  gezien de lange
re onts lu iti ngsfase van de nu l l iparae (10.4-10.5). 

De duur van het ontslu itingstijdperk verschi lt overigens noch bij de nu l l ipa
rae, noch bij de multiparae tussen beide groepen.  Wel is er bij de twee 
groepen zonder pijnbestrijd ing een significant kortere ontsluiti ngsperiode, 
mogelijk de reden dat geen pijnbestrijd ing gewenst was. De in  de onderzoek
groep aanwezige stuit l iggingen en tweel i ngen hebben de onderl inge verhou
dingen n iet wezenl ijk beïnvloed ( 1 0.6).  

De gemiddelde uitdrijvingsduur in  de beide groepen verschi lt bij de nu l l i 
parae n iet, bij de mult iparae is d ie i n  de E.A.-groep sign ificant langer. Ook 
hier bl ijken de stuitl iggi ngen en tweel ingen de onderl inge verhoud ingen n iet 
wezenl ijk te hebben beïnvloed. Het wachten met de actieve uitdrijvi ng bij de 
nu l l iparae met E.A. tot het foetale caput zichtbaar is in de vu lva, of tot het 
vol ledige persgevoel is teruggekeerd zal een kortere uitdrijvingsduur tot 
gevolg hebben, met als gevolg mi nder vaginale kunstverlossingen, zonder 
nadelen voor het kind ( 1 0.7) . 

Peth id ine heeft du ide l ijk meer invloed op het CTG dan E.A. Het enige 
sign ificante verschi l  i n  de E.A. -groep (zonder hypotensie) is de dal ing van de 
basisfrequentie na de E.A. Mogelijk is deze dal ing gerelateerd aan een 
hartfrequentiedal ing van de moeder ten gevolge van adequate pijnbestrij
d ing.  In de P.-groep is de sign ificante afname van het aantal acceleraties en 
de hartactievariabi l iteit opval lend . Beide zijn mogelijk het gevolg van depres
sie van het foetale C .Z.S. door peth id ine. De toename in  het aantal patiënten 
met deceleraties kan mogelijk verklaard worden door maternale hypoventi 
latie, na aanvankelijke hyperventi latie, na de peth id i netoediening.  De 12  
patiënten met hypotensie nà de  E.A. vertonen een verdubbel ing van het 
aantal variabele en late deceleraties, waarbij een ernstige tensi edal i ng niet 
de meest patholog ische CTG-veranderingen met zich meebrengt ( 1 0.8). 

Het l igt gezien de aard van de onderzochte groep (vrouwen met i ngeleide 
risicopartus) voor de hand dat de frequentie van vagi nale kunstverlossi ngen 
hoog is ( 1 3,2%). Het percentage vagi nale kunstverlossi ngen in de beide 
vergeleken groepen verschi lt  noch bij de nu l l iparae noch bij de multiparae. 
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Wel l ijkt de ind icatie voor de kunstverlossing in de E.A.-groep bij de nu l l ipa
rae vaker een tijdsind icatie te zijn :  in deze groep is na een uitdrijvi ng van 
meer dan één uur  géén kind meer in hoofdl igging spontaan geboren, i n  
tegenstel l ing  tot i n  d e  P. -groep. Het beleid ten aanzien van d i e  indicatiestel
l i ng is dus van invloed geweest op de frequentie van vag inale kunstverloss in
gen.  De percentages S.C.  verschi l len noch bij de nu l l iparae noch bij de 
multiparae ( 1 0.9). 

Hoewel de verschi l len niet sign ificant zijn,  is er een aanduid ing dat eerst
geboren kinderen het in termen van Apgarscores minder goed doen na 
peth id ine dan na E.A. Er zijn aanwijzingen dat er samenhang is met de 
dosering peth id ine ( 10 . 10) .  

I n  de E.A.-groepen zijn n iet s ign ificant meer patiënten tijdens de beval l ing  
gecatheteriseerd dan in  de P.-groepen. Wel zijn nu l l iparae met E .A .  indien ze 
gecatheteriseerd werden, vaker gecatheteriseerd ( 1 0. 1 1  ) .  

Peth id ine geeft gedu rende de ontsluit ing en uitdrijving de meeste kans op 
maternale metabole acidose. E .A .  geeft daar mi nder kans op dan peth idine.  
De frequentie is zelfs lager dan die in  de Z .M.-groep. De oorzaak zal gele
gen zijn aan het feit dat na E.A. hyperventi latie verdwijnt, waardoor er een 
afname in zuurstofverbru ik en het ontstaan van metabole acidose is. De 
effecten zijn bij de nu l l iparae duidel ijker dan bij de multiparae. Ook de k in
deren van de nu l l iparae in  de E.A.-groep vertonen post partu m minder me
tabole acidose dan de kinderen uit met name de P .-groep, maar ook die u it  
de Z.M.-groep. Bi j  de kinderen van de multiparae zijn er geen significante 
verschi l len in zuur-base evenwicht. Waarschijn l ijk is de grotere mate van 
metabole acidose bij de kinderen in de P.-groep bij de nu l l iparae het gevolg 
van de grotere mate van maternale m etabole acidose ( 1 0. 1 2) .  

Het bloedverl ies in  het nageboortetijdperk i s  het grootst in  de P. -groepen.  
De verschi l len zijn echter n iet sign ificant ( 1 0. 1 3) .  

Bij vijf patiënten is de invloed van E.A. o p  d e  conti nue subcutane zuurstof
spanning van de foetus nagegaan. Conclusies kunnen en mogen u iteraard 
n iet worden getrokken uit deze kleine groep. Wel is opval lend dat twee pa
tiënten hypotensie vertonen na de E.A. zonder dat de sc p02 daalt ( 1 0. 14) .  

Een overzicht van de belangrijkste resultaten (Fig. 58, b lz. 000) geeft als 
enig sign ificant verschi l  bij de nu l l iparae een lagere pH (en B.E . )  i n  de arteria 
en vena umbi l ical is in de P. -groep. Bij de multiparae is het enige sign ificante 
verschi l  dat i n  de uitdrijvingsduur, ten nadele van de E.A.-groep. 

Conclusie: het onderzoek rechtvaard igt n iet al leen het gebru ik  van E.A. bij 
ingeleide risicobeval l ingen i ndien pijnbestrijding gewenst is, maar E.A. bl ijkt 
bovendien qua analgetisch effect en het voorkomen van metabole acidose bij 
de kinderen van nu l l iparae superieur te zijn aan pethidine,  het in Nederland 
meest gebruikte analgeticum tijdens de bari ng. 
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Summary 

The phys iological importance of Iabour pain is less disputed than the 
desirabi l ity of al leviating it. The most effective method is epidural analgesia 
(E.A.). The history of its developmenl dates back to the beginn ing of the 
twentieth century. Today the technique which makes use of a plastic catheter 
is general ly accepted (chapter 1 ) .  

A sound understanding of the pain pathways during chi ldbirth is  essential  
tor a correct appl ication of E.A. These var�. dependent on the stage of Iabour 
and del ivery. For a justified application of E.A. knowledge of the local 
anatomy of the spin al column as wel l as the physiology of the nerveus system 
is indispensable (chapter 2) . 

Bupivacai ne is used most frequently as the local anaesthetic with E.A. i n  
obstetrics. lt has properties which make i t  safe tor both mother and chi ld .  
There are however, (sub)toxic s ide-effects, which are nearly always due to 
accidental i ntraveneus i njection. The theoretica! advantages of the add ition 
of adrenal in  compare unfavourably with the attendant drawbacks (chapter 3). 

There are many other methods of pain rel iet during Iabour: psycho
prophylactic and pharmacological, general and local. Some retain the i r  
importance even when E.A. is be ing  used (chapter 4). 

Ski l l  and technique as well as a conscientious management delermine the 
success of E.A. The right choice of equ ipment, the proper preparations and 
the necessary precautions are of vital importance (chapter 5). 

A lthough a scale of compl ications and side-effects have been described, 
serieus cases are extremely rare. The right technique and ski l l ,  the use of 
good equ ipment and the observance of contra-indications wi l I prevent these 
serieus compl ications to a great extent. Knowledge of the physiology of 
pregnancy and of Iabour is a contributory factor. The haemodynaroic changes 
which occur during pregnancy and Iabour are of prime importance in this 
respect. Hypotension is a frequent side-effect (chapter 6). 

Fai lures do occur. They can be attributed to a wrong technique or 
unavoidable factors which may be connected with the anatomy (chapter 7). 

Strictly speaki ng there are seldom "indications" i n  faveur of E.A. On  the 
other hand there are def initely contra-indications, both absolute and relativa 
(chapter 8).  

In  200 cases of induced Iabour a comparative study has been carried out into 
the effects of i ntramuscular appl ication of pethid ine (P. ) ,  or E.A. with 0.5% 
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bupivacaine, on Iabour and del ivery, mother and chi ld.  The effects have been 
evaluated separately tor nu l l iparae and multiparae, and a group of 171  
wamen in  Iabour who neither wished nor got pa in  rel iet (Z.M . -group) was also 
included in the comparative study (chapter 9). 

The analgetic effect of the E.A. is good. With 92% of our patients it was ful ly 
satisfactory. Of al l  complications attending the technique of E.A. , puncture of 
an epidural vein by the catheter appears to be the most frequent (6,8%).  
Hypotension ( 1 2%) should not be neglected as a side-effect. A motor block of 
the legs (23%) should also be reckoned with ( 1 0.1-10.3) . 

Nu l l iparae have been given a higher dosage of bupivacaine as wel l  as 
pethidine than mu ltiparae. An understandable f inding, considering the langer 
f irst stage of Iabou r of the nu l l iparae ( 1 0.4-1 0.5) .  

The duration of the f irst stage of Iabour shows n o  differences between bath 
groups, neither with the nu l l iparae nor with the mu ltiparae. The fi rst stage of 
Iabour is s ignificantly shorter i n  the case of the two groups without pain re l ief, 
which may have been the reason why no analgesia was asked tor. The breech 
presentations and twi n  pregnancies within the investigated group have not 
affected the results essential ly ( 1 0.6) . 

There is no d ifference in the mean duration of the second stage of Iabour in 
bath groups in  the case of the nu l l iparae, whereas in  the case of the 
multiparae the duration in the E.A. -group is sign ificantly langer. Here too, 
breech presentations and twin  pregnancies appear not to have affected the 
results. ln nu l l iparae with E.A. , postponing the expulsion unt i l  the feta I head is 
visible in the vulva or unti l  the bearing down reflex has fu l ly returned, wi l l  
result i n a shorter second stage period and consequently fewer i nstrumental 
del iveries, without negative effects on the chi ld ( 1 0.7). 

Peth id ine has a more marked effect on the CTG than E.A. The only 
significant difference m the E.A.-group (without hypotension) is  the decrease 
in basal heart rate after E.A. This decrease may be related to a fall in heart 
frequency on the part of the mother due to adequate pa in re l ief. In the P.-group 
a sign ificant reduction in the number of accelerations and the fetal heart rate 
variabi l ity ( long term) are to be seen. Bath may be caused by depression of 
the fetal C .N .S. by pethid ine.  The marked increase i n  the number of patients 
with decelerations can possibly be explained by maternal hypoventi lation, 
after in itial hyperventi lation, fol lowing the admin istration of peth id ine.  The 1 2  
patients with hypolension after E.A. show a n  i ncrease in  the number of 
decelerations. I n  these cases a serious drop in  bloodpressure does not lead 
to the worst pathological CTG-pattern ( 1 0.8) . 

Considering the nature of the investigated group (wamen with medically 
indicated induced Iabour) it is quite plausible that i nstrumental del iveries are 
frequent ( 13.2%) .  The percentage of i nstrumental del iveries in bath groups 
under comparison shows no d ifferences, neither with nu l l iparae nor with 
multiparae. The indication for i nstrumental del ivery in  the E.A.-group of 
nu l l iparae seems to be mostly one of time: with in  this group no chi ld i n  vertex 
presentation was barn spontaneously after an expu lsion period of more than 
one hour, contrary to with in  the P .-group. The conduct with regard to that 
ti me indication has therefore influenced the frequency of instrumental 
del iveries. The C.S. -percentages show no d ifferences, neither with the 
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nul l iparae nor with the multiparae (1 0.9) . 
Although the d itterences are not significant it seems that the Apgarscores 

of fi rstborn chi ldren are worse after peth idine than after E.A. There may be a 
l ink with the peth id ine dosage ( 1 0. 1 0) .  

T h e  num ber of patients who were catheterised during Iabour and del ivery 
was not significantly higher in  the E.A.-groups than in the P .-groups.  
However, in  the case of nu l l iparae with E.A.  an in itial catheterisation had to be 
repeated more aften ( 10. 1 1 ) .  

Peth idine i ncreases the chances of maternal metabol ic acidosis during the 
fi rst and second stage of Iabour. With E.A. there is less chance of maternal 
metabolic acidosis than with peth idine. lt even occurs less frequently than in  
the group without pain rel ief. Th is  may be caused by  the tact that 
hyperventilation wears off after E.A.,  leading to a decrease in oxygen 
consumption. These factors may contribute to a decrease in maternal 
metabol ic acidosis. The effects are more manifest with the nu l l iparae than 
with the multiparae. The fi rstborn chi ldren in the E.A.-group too, show less 
metabol ic acidosis after bi rth than the chi ldren trom the P.-group particularly, 
but trom the Z .M.-group as wel I .  For the chi ldren of the multi parae there are 
no significant ditterences in acid'-base balance. Most l ikely the higher 
i ncidence of metabol ic acidosis with chi ldren in  the P. -group of the nu l l iparae 
is the result of the higher i ncidence of maternal metabol ic acidosis ( 10. 1 2) .  

Bloodloss dur ing the th i rd stage of Iabour is most severe i n  the P.-groups. 
The ditterences are not significant however ( 10 . 13) .  

I n  five patients the effect of  E .A .  on the conti nuous subcutaneous oxygen 
tension in the fetus has been evaluated. Obviously no defin ite conclusions 
can and may be drawn trom this small group. However, the tact that two 
patients show hypotension after E.A. without a decrease in se p02 deserves 
notice ( 10 . 1 4) .  

A survey of the most important resu lts (Fig. 58, page 000) indicates a lower 
pH (and B.E.)  in  the umbi l ical artery and vein in  the P.-group as the only 
significant d itterenee with the nu l l iparae. With the multiparae the only 
significant ditterenee is  the duration of the second stage of Iabour, to the 
detriment of the E.A.-group ( 1 0. 1 5) .  

Conclusion: the investigation not only justifies the use of E.A. with cases of 
medical ly indicated i nduced Iabour when pain rel iet is desired, but E.A. also 
appears to be superior as far as analgetic effect and occurrence of metabolic 
acidosis i n  the case of fi rstborn chi ldren is concerned, to pethidine,  the 
analgetic d rug most frequently used during Iabour i n  the Netherlands. 
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