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Praktijkvariatie in het gebruik van remifentanil 

tijdens de partus: een beeld van de toepassing in de 

Nederlandse ziekenhuizen. 

SABINE L.M. LOGTENBERG, M. LEONOOR VINK, MARC GODFRIED, INGRID C.M. 

BEENAKKERS, LIV M. FREEMAN, FRANÇOIS G. SCHELLEVIS, BEN WILLEM MOL EN CORINE 

J. VERHOEVEN 

SAMENVATTING 

Doel: Onderzoeken (a) frequentie van het gebruik van patiëntgecontroleerde 

toediening van remifentanil (remifentanil-PCA) durante partu in Nederland; (b) 

wat motieven zijn om remifentanil-PCA al dan niet aan te bieden; (c) voor 

welke vrouwen remifentanil-PCA beschikbaar is; en (d) welke maternale 

monitoring wordt toegepast. 

Opzet: Beschrijvend vragenlijstonderzoek. 

Methode: Alle 81 Nederlandse ziekenhuizen met een verlosafdeling ontvingen 

een vragenlijst over de volgende onderwerpen: (a) beschikbare methoden voor 

farmacologische pijnbehandeling; (b) motieven van gynaecologen om 

remifentanil-PCA wel of niet aan te bieden; (c) de doelgroep voor remifentanil-

PCA; (d) maternale monitoring; en (e) Perined-gegevens uit 2016. Wij vroegen 

de ziekenhuisapothekers naar aantallen ampullen remifentanil die zij in de 

periode 2016-2017 geleverd hadden. 

Resultaten: De vragenlijst werd door 81 gynaecologen (100%) ingevuld. In 59 

(73%) van de 81 ziekenhuizen was remifentanil-PCA beschikbaar. In deze 

ziekenhuizen werd remifentanil-PCA bij gemiddeld 23% van de partussen 

toegepast (uitersten: 16-56%). In 34 (58%) van deze 59 ziekenhuizen was 

remifentanil-PCA voor alle vrouwen beschikbaar en in 25 (42%) voor een 

selecte groep. De meest genoemde motieven om remifentanil-PCA beschikbaar 

te stellen waren ‘de wenselijkheid van een alternatief voor epidurale analgesie’ 

en ‘op verzoek van zwangeren’, respectievelijk 55 keer (93%) en 46 keer (78%). 

In ziekenhuizen waar remifentanil-PCA niet beschikbaar was, waren ‘betere 

pijnbehandeling door epidurale analgesie’, ‘het risico op ernstige maternale 

bijwerkingen’ en ‘onvoldoende mogelijkheden voor observatie op 

verloskamers’ de belangrijkste motieven voor dit beleid. 

Conclusie: Er is aanzienlijke variatie in de toepassing van remifentanil-PCA 

durante partu in Nederland. Remifentanil-PCA is in het merendeel van de 
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ziekenhuizen beschikbaar voor alle vrouwen. De belangrijkste motieven van 

gynaecologen zijn ‘de wenselijkheid van een alternatief voor epidurale 

analgesie’ en ‘op verzoek van zwangeren’. 

INLEIDING 

Patiëntgecontroleerde analgesie met remifentanil (remifenil-PCA) is een populaire 

methode voor pijnbehandeling durante partu.1-4 Remifentanil is een μ-

receptoragonist met een snelle werking en een korte halfwaardetijd (3-4 min).5 Het 

passeert de placenta en wordt snel gemetaboliseerd en gedistribueerd door de 

foetus.6 Deze eigenschappen maken remifentanil-PCA geschikt voor gebruik durante 

partu en het wordt daarom wereldwijd durante partu gebruikt, maar dit betreft een 

offlabel toepassing van remifentanil.7 Gebruik van remifentanil gaat gepaard met een 

risico op hypoventilatie en respiratoire depressie.5 Epidurale analgesie is de 

effectiefste pijnbehandeling tijdens de baring, maar deze invasieve methode verhoogt 

het risico op maternale koorts, hypotensie en vaginale kunstverlossing.8-10 

De richtlijn ‘Medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling’ van de 

Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de Nederlandse 

Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) uit 2008 adviseerde om remifentanil-PCA 

alleen toe te passen in studieverband, omdat er onvoldoende bewijs is voor de 

effectiviteit en onvoldoende gegevens zijn over de bijwerkingen en risico’s op 

maternale complicaties.9 Desondanks constateerde de Inspectie Gezondheidszorg en 

Jeugd in 2013 dat remifentanil-PCA buiten studieverband werd toegepast met 

variërende veiligheidsmaatregelen. Hierop werd de ‘standard operating procedure’ 

(SOP) voor het gebruik van remifentanil-PCA op de verloskamers geïntroduceerd. 

Daarin wordt onder andere gesteld dat er nooit vrije keuze kan zijn door de patiënt 

tussen remifentanil-PCA en epidurale analgesie.11 

Het gebruik van remifentanil-PCA wordt in Nederland niet geregistreerd en de 

toepassing is niet onderzocht sinds de introductie van de SOP en de RAVEL-studies 

(‘RAVEL’ staat voor ‘remifentanil patient controlled analgesia versus epidural 

analgesia during labor’). In deze studies waren vrouwen met remifentanil-PCA 

minder tevreden met hun pijnervaring dan vrouwen die epidurale analgesie hadden 

gehad.12,13 

Wij onderzochten (a) het gebruik van remifentanil-PCA durante partu in Nederland 

in 2016 en 2017; (b) de motieven van gynaecologen om remifentanil-PCA al dan niet 

aan te bieden; (c) voor welke vrouwen remifentanil-PCA beschikbaar is; en (d) 

welke maternale monitoring wordt toegepast. 

METHODE 

Wij mailden een digitale vragenlijst (LimeSurvey) naar alle 81 Nederlandse 

ziekenhuizen met een verlosafdeling ter attentie van een gynaecoloog. De vragenlijst 

bestond uit 15 meerkeuzevragen en open vragen. Er werd gevraagd naar: de lokaal 

beschikbare methoden voor farmacologische pijnbehandeling; de doelgroep voor 

remifentanil-PCA; motieven voor het al dan niet opnemen van remifentanil-PCA in 

het ziekenhuisprotocol voor pijnbehandeling aan de hand van statements met een 5-

punts Likertschaal (1 = helemaal eens; 5 = helemaal oneens); registratie van 

maternale monitoring; en Perined-gegevens uit 2016. In de analyse combineerden wij 
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het antwoord ‘helemaal eens’ met ‘enigszins eens’, en ‘helemaal oneens’ met 

‘enigszins oneens’. 

Wij benaderden de ziekenhuisapothekers voor een opgave van het aantal ampullen 

remifentanil dat in 2016 en 2017 verstrekt was aan de verlosafdeling. Wij rekenden 

het aantal ampullen remifentanil om naar het aantal patiënten dat remifentanil-PCA 

had gebruikt aan de hand van het lokale protocol. Met een interval van 2 weken 

werden 2 e-mails ter herinnering verstuurd; gynaecologen en ziekenhuisapothekers 

die na deze herinnering niet hadden gereageerd, werden telefonisch benaderd. Ten 

slotte informeerden wij bij elk ziekenhuis naar het lokale protocol voor de bereiding 

van remifentanil-PCA. Voor de analyses van de gegevens gebruikten wij 

beschrijvende statistiek; de analyses werden uitgevoerd met het programma R (versie 

1.0.136) voor MacOS-X. De medisch-ethische toetsingscommissie van het AMC 

verklaarde dit onderzoek niet WMO-plichtig en gaf een verklaring van geen bezwaar 

af (W17_428#17.496). 

RESULTATEN 

Gebruik remifentanil-PCA 

In de periode januari-maart 2018 vulden alle 81 gynaecologen de vragenlijst in. De 

response van apothekers was 83% (49/59). In 59 (73%) van de 81 ziekenhuizen was 

remifentanil-PCA op elk gewenst moment beschikbaar volgens het protocol voor de 

pijnbehandeling. Van deze 59 ziekenhuizen gebruikten 8 remifentanil-PCA langer 

dan 10 jaar; 29 ziekenhuizen pasten het 6-10 jaar toe, 22 ziekenhuizen maximaal 5 

jaar en 2 ziekenhuizen waren gestopt met het gebruik van remifentanil-PCA. 20 

ziekenhuizen hadden nooit remifentanil-PCA gebruikt. 5 ziekenhuizen gebruiken 

achtergrondinfusie naast de bolusdosering. Epidurale analgesie was in alle 81 

ziekenhuizen op elk gewenst moment beschikbaar; lachgas en pethidine waren 

beschikbaar in respectievelijk 7 (9%) en 76 (94%) van de 81 ziekenhuizen. 

Voor 45 ziekenhuizen beschikten wij over zowel apothekersgegevens als Perined-

gegevens uit 2016. In deze 45 ziekenhuizen vonden in 2016 73.060 (62%) van alle 

117.868 tweedelijns-partussen in Nederland plaats.14 Remifentanil-PCA en 

epidurale analgesie werden respectievelijk 15.459 keer (23%; uitersten: 16-56) en 

20.000 keer (27%; uitersten: 7-57) toegepast (figuur). Er bevielen 28.098 vrouwen 

zonder pijnstilling (37%; uitersten: 25-66). In 19 van de 22 ziekenhuizen waar 

remifentanil-PCA niet beschikbaar was, werd epidurale analgesie toegepast bij 7.312 

(29%; uitersten: 16-42) van de 24.521 partussen. In 2017 werd remifentanil-PCA in 

deze 45 ziekenhuizen 17.430 keer toegepast. Aangenomen dat het totale aantal 

partussen in 2017 gelijk was aan dat in 2016, betekent dit dat er in 2017 bij 

gemiddeld 26% (uitersten: 19-51%) van de tweedelijnspartussen remifentanil-PCA 

werd toegepast. 

[FIGUUR 1] 

Van 45 ziekenhuizen is per ziekenhuis het aantal vrouwen weergegeven dat in 2016 

tijdens de baring epidurale analgesie of patiëntgecontroleerde toediening van 

remifentanil (remifentanil-PCA) kreeg. 

Motieven gynaecologen 

In de 59 ziekenhuizen waar remifentanil-PCA beschikbaar was, was dit bij 34 (58%) 

beschikbaar voor alle vrouwen en bij 25 (42%) voor een selectie van de vrouwen. De 
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meest genoemde selectiecriteria waren: primipara met ≥ 6 cm ontsluiting; multipara; 

en vrouwen die geen epidurale analgesie wensen of met een contra-indicatie voor 

epidurale analgesie. De vaakst genoemde motieven om remifentanil-PCA toe te 

passen waren: ‘wenselijkheid van een alternatief voor epidurale analgesie’ (in 55 

(93%) van de 59 ziekenhuizen) en ‘op verzoek van zwangeren’ (46 ziekenhuizen 

(78%)). 

In de 25 ziekenhuizen waar remifentanil-PCA beschikbaar was voor een selectieve 

groep, werd ‘te ver gevorderde baring voor epidurale analgesie’ het vaakst als 

indicatie genoemd (22 keer (88%)). n 14 (56%) van de 25 ziekenhuizen waar 

remifentanil-PCA selectief werd toegepast waren de restricties van de SOP géén 

motief voor dit beleid; in 11 (44%) van deze ziekenhuizen was de NVOG/NVA-

richtlijn evenmin een motief. 

Motieven van gynaecologen om remifentanil-PCA in het geheel niet beschikbaar te 

stellen waren: ‘epidurale analgesie geeft beste pijnbehandeling’ (in 20 van de 22 

ziekenhuizen); ‘risico op ernstige maternale bijwerking’ (17 ziekenhuizen); 

‘onvoldoende mogelijkheden voor observatie op verloskamers’ (14 ziekenhuizen); 

‘voldoende andere mogelijkheden voor pijnstilling’ (13 ziekenhuizen); ‘restricties 

NVOG/NVA-richtlijn’ (11 ziekenhuizen) en ‘anesthesiologen willen remifentanil-

PCA niet opnemen in protocol pijnbehandeling baring’ (9 ziekenhuizen)(tabel 1). 

[TABEL 1] 

Monitoring 

De SOP leidde in 44 (75%) van de 59 ziekenhuizen die remifentanil-PCA toepasten 

tot aanpassingen in de dosering en monitoring. De zuurstofsaturatie en hartfrequentie 

werden in respectievelijk 51 (86%) en 40 (68%) van deze ziekenhuizen continu 

geregistreerd; de ademfrequentie werd in 40 (68%) ziekenhuizen intermitterend 

geregistreerd, en in 12 (20%) continu; de bloeddruk werd in alle 59 ziekenhuizen 

geregistreerd, het sedatieniveau in 45 (76%); capnografie werd in 4 (7%) van de 59 

ziekenhuizen toegepast (tabel 2). 

[TABEL 2] 

Beschouwing 

Dit is de eerste studie naar het gebruik van remifentanil-PCA in Nederland sinds de 

introductie van de SOP en de RAVEL-studies.11-13 Remifentanil-PCA wordt – in 

tegenspraak met de SOP en NVOG/NVA-richtlijn – op grote schaal toegepast en is 

na epidurale analgesie de meest toegepaste methode voor pijnbehandeling durante 

partu. In ziekenhuizen waar remifentanil-PCA beschikbaar is, varieert het gebruik 

van 16 tot 56% van de partussen. Het merendeel van de gynaecologen gaf aan dat 

remifentanil-PCA voor alle vrouwen beschikbaar is, wat niet overeen komt met de 

doelgroep zoals deze in de SOP en in de NVOG/NVA-richtlijn is omschreven. Ook 

wordt in een aanzienlijk aantal ziekenhuizen een andere dosering of andere 

monitoring toegepast dan de SOP voorschrijft. Motieven van gynaecologen om 

remifentanil-PCA beschikbaar te stellen, zoals ‘wenselijkheid van een alternatief 

voor epidurale analgesie’ en ‘op verzoek van zwangeren’ komen overeen met 

bevindingen in eerdere literatuur.15,16 
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Sterke punten en beperkingen van dit onderzoek 

De kracht van dit onderzoek is de respons van 100%, waardoor de resultaten een 

compleet beeld geven van het gebruik van remifentanil-PCA in Nederland. Tevens is 

dit het eerste onderzoek sinds de introductie van de SOP naar de variatie in het 

gebruik van remifentanil-PCA en de naleving van de indicaties volgens de SOP en de 

NVOG/NVA-richtlijn. 

Een beperking van het onderzoek is dat niet van elk ziekenhuis apothekersgegevens 

beschikbaar waren. Daarnaast hebben wij op basis van het aantal ampullen een 

schatting gemaakt van het aantal patiënten dat remifentanil-PCA heeft gebruikt. Er 

kan dus sprake zijn van een over- of onderschatting van het gebruik van remifentanil-

PCA, enerzijds omdat er voor 1 patiënt mogelijk 2 ampullen zijn gebruikt of 

remifentanil-PCA is klaargemaakt en toch niet gebruikt omdat de patiënt inmiddels 

volledige ontsluiting had. Anderzijds kan een ampul van 2 mg verdeeld zijn over 2 

spuiten voor 2 patiënten. Tevens hebben wij bij de monitoring het antwoord 

‘intermitterende registratie’ niet gespecificeerd naar de frequentie ervan. 

Het is verontrustend dat, ondanks de risico’s van remifentanil-PCA, het gebruik van 

deze vorm van pijnbehandeling en de naleving van de SOP niet structureel worden 

geëvalueerd. Om aanpassing van de SOP en de NVOG/NVA-richtlijn te overwegen 

is het noodzakelijk om de uitkomsten van ons onderzoek te combineren met 

gegevens uit eerder onderzoek naar de effectiviteit en bijwerkingen van remifentanil-

PCA.4,12,13 Voor een volledig beeld moeten ook incidenten en complicaties ten 

gevolgen van remifentanil-PCA bij de overwegingen betrokken worden. Onze 

onderzoeksgroep zijn die momenteel aan het evalueren, maar de bevindingen vallen 

buiten het bestek van dit artikel. 

CONCLUSIE 

Er is aanzienlijke variatie in het gebruik van remifentanil-PCA durante partu in 

Nederland, variërend van 0-56% per ziekenhuis. Remifentanil-PCA is in het 

merendeel van de ziekenhuizen beschikbaar voor alle vrouwen. De belangrijkste 

motieven van gynaecologen om deze vorm van pijnbestrijding toe te passen zijn 

‘wenselijkheid van een alternatief voor epidurale analgesie’ en ‘op verzoek van 

zwangeren’. 
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FIGUREN EN TABELLEN 

 
Figuur 1: Toepassing van remifentanil-PCA bij baringen in Nederland 

 

 
  

http://www.nivel.eu/


Logtenberg, S.L.M., Vink, M.L., Godfried, M., Beenakkers, I.C.M., Freeman, L.M., Schellevis, F.G., 
Mol, B.W., Vehoeven, C.J. Praktijkvariatie in het gebruik van remifentanil tijdens de partus. 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde: 2018, 162(20), d2816 

This is a NIVEL certified Post Print, more info at http://www.nivel.eu 

Tabel 1: Waarom wel of geen remifentanil tijdens de bevalling? 
Motieven van gynaecologen voor het al dan niet opnemen van remifentanil-PCA in het 

protocol voor pijnbehandeling durante partu 
 

 
 
Tabel 2: Maternale monitoring bij vrouwen die remifentanil-PCA durante partu krijgen.  
Per parameter is weergegeven hoeveel ziekenhuizen de parameter al dan niet registreren 

 

 

http://www.nivel.eu/

