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Samenvatting
Indicaties pijnbehandeling
Wat is de plaats van locale anesthesie bij een zwangerschapsafbreking in het tweede
trimester?
Laat de keuze voor lokale of algehele anesthesie over aan de patiënt, tenzij er contraindicaties zijn voor een van de beide methoden.
Wat is het beleid rond sedatie bij een instrumentele abortus provocatus?
Volg bij het geven van eventuele sedatie aan patiënten de richtlijn PSA, in het bijzonder
de bijlage 1.13 van die richtlijn (www.kwaliteitskoepel.nl).
Hanteer een screening die bestaat uit minimaal de onderdelen, zoals beschreven in de
richtlijn PSA 2009 (www.kwaliteitskoepel.nl).
Sedeer patiënten met een ASA-klasse 3 (relatieve contra-indicatie) (American Society of
Anesthesiologists) niet zonder overleg met een anesthesioloog. Hieronder vallen onder
andere patiënten met een BMI >35.
Sedeer patiënten met een ASA 4 (American Society of Anesthesiologists) niet in een
abortuskliniek.
Overleg bij twijfel over patiëntveiligheid met een anesthesioloog.
Sedeer bij een allergie voor soja of propofol niet met propofol, maar gebruik een
alternatief.

Medicamenteuze zwangerschapsafbreking in het eerste trimester
Wat is de optimale pijnmedicatie?
Adviseer als pijnbestrijding bij een medicamenteuze zwangerschapsafbreking een
NSAID, ongeveer drie uur later gevolgd door 1000 mg paracetamol of adviseer direct
een combinatie van beide.
Wanneer moet men pijnstilling geven?
Adviseer aan patiënten om pijnstillers bij voorkeur 30 minuten vóór of tijdens de inname
van misoprostol in te nemen.
Informeer patiënten die een medicamenteuze zwangerschapsonderbreking ondergaan,
dat de buikpijn hevig kan zijn na de inname van misoprostol.

Instrumentele zwangerschapsafbreking
Is het voldoende alleen een orale of rectale pijnstiller te geven in het eerste trimester
(zonder paracervicaal blok of sedatie)?
Geef meer dan alleen orale of rectale pijnstilling bij een instrumentele abortus in het
eerste trimester.
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Wat is de plaats van een paracervicaal blok?
Zet bij nullipara altijd een paracervicaal blok, behalve bij algehele anesthesie.
Zet bij multipara een paracervicaal blok indien er geen matige of diepe sedatie of geen
algehele anesthesie wordt gegeven.
Wat is het optimale middel en de optimale dosering voor het uitvoeren van een
paracervicaal blok?
Gebruik lidocaïne 0,5% (5 mg/ml) of 1% (10 mg/ml). Overschrijd hierbij niet de
maximumdosering van 4 mg per kg.
Gebruik binnen een instelling altijd één sterkte van een bepaald locaal anestheticum.
Gebruik alleen kant en klare oplossingen van locaal anesthetica.
Is er een voorkeur voor een intracervicaal blok of een paracervicaal blok?
De werkgroep spreekt geen voorkeur uit voor een van beide paracervicale technieken,
i.e. het intracervicale blok of paracervicale blok.
Heeft een diep paracervicaal blok de voorkeur boven een standaard paracervicaal blok?
Injecteer de lokale anesthetica bij een paracervicaal blok op een diepte van 1,5 tot 3 cm
van de cervix.
Heeft een paracervicaal blok met vier injecties de voorkeur boven een paracervicaal blok
met twee injecties?
Voer een paracervicaal blok uit met behulp van vier injecties.
Dient men te wachten na het plaatsen van een paracervicaal blok?
Wacht minimaal twee minuten na het inspuiten van lokaal anesthetica.
Wat is de plaats van premedicatie bij een paracervicaal blok?
Geef naast een paracervicaal blok standaard een NSAID, al dan niet in combinatie met
1000 mg paracetamol, als premedicatie voor een ingreep.
Geef geen lorazepam als standaard premedicatie voor een ingreep naast een
paracervicaal blok.
Wat is de plaats van premedicatie bij sedatie of algehele anesthesie voor
zwangerschapsafbreking?
Geef standaard een NSAID, 1000 mg paracetamol of een combinatie van beide als
premedicatie bij sedatie of algehele anesthesie
Overweeg tramadol als een NSAID gecontraïndiceerd is.
Wat is het optimale middel, de toedieningsvorm en dosering voor het uitvoeren van
sedatie / algehele anesthesie?
Baseer het sedatiebeleid binnen een abortuskliniek op Hoofdstuk 1.13 (Sedatie en
analgesie bij zwangerschapsafbrekingen) van de bijlage “Specialisme Gebonden
Procedures” van de richtlijn PSA.
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Organisatie
Moet iedere abortuskliniek die instrumentele zwangerschapsafbreking uitvoert alle
gangbare methoden van pijnbehandeling in huis hebben?
Een abortuskliniek hoeft niet alle gangbare methoden van pijnbehandeling in huis te
hebben, mits:
- de patiënten geïnformeerd worden over alle gangbare vormen van
pijnbehandelingen;
- de patiënten geïnformeerd worden over welke klinieken de ingreep onder sedatie /
algehele anesthesie kunnen uitvoeren;
- de klinieken die geen sedatie / algehele anesthesie aanbieden patiënten die de
ingreep onder sedatie / algehele anesthesie wensen te ondergaan, naar een kliniek
doorverwijzen die deze vormen van pijnbestrijding wel aanbiedt;
- elke abortuskliniek op haar website duidelijk aangeeft op welke dagen alleen locale
anesthesie en op welke dagen sedatie / algehele anesthesie gegeven wordt.
Over welke faciliteiten moet een abortuskliniek minimaal beschikken om sedatie
verantwoord toe te passen en om adequaat te kunnen reageren bij onverwachte
gebeurtenissen (noodgevallen)?
Het uitvoeren van deze aanbevelingen valt onder de eindverantwoordelijkheid van de
Raad van Bestuur c.q. de directie van de abortuskliniek
- spreek met een ziekenhuis een vaste procedure af in verband met eventuele
problemen;
- laat alleen artsen die geschoold zijn in ALS of BLS met extra aandacht voor de
opvang van bloeddrukdalingen, ademdepressie en luchtwegobstructies, ingrepen
onder matige of diepe sedatie uitvoeren;
- laat de patiënt tijdens matige of diepe sedatie door een daarvoor opgeleid persoon
bewaken die tijdens de behandeling geen andere taken heeft;
- toets de bekwaamheid van iedere arts en verpleegkundige die betrokken is bij
behandelingen met PSA ten minste eens per twee jaar;
- organiseer ten minste eens per jaar voor alle artsen en verpleegkundigen in de
kliniek, bij voorkeur op de behandelkamer, een training in Basic Life Support,
inclusief het gebruik van een AED;
- zorg voor protocollen (procesbeschrijvingen en werkinstructies) waarin de
aanbevelingen van deze richtlijn zijn vertaald naar de lokale situatie van de
abortuskliniek;
- zorg voor een zodanige wijze van dossiervoering dat alle bij de behandeling
betrokken medewerkers op ieder moment kunnen beschikken over de relevante,
juiste en meest recente informatie over de patiënt en over de behandeling;
- toets de artsen en verpleegkundigen die bij ingrepen betrokken zijn ten minste eens
per twee jaar op kennis en bekwaamheid en het opvolgen van protocollen inzake
PSA;
- toets op belangrijke onderwerpen zoals:
- een risico-inschatting kunnen structureren;
- hypoventilatie kunnen signaleren en complicaties kunnen herkennen en deze
adequaat behandelen;
- titratie van propofol;
- sedatieniveau’s kunnen onderscheiden (en de invloed van intraveneuze opioïden
daarop);
- toediening van zuurstof;
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- contra-indicaties, mogelijke bijwerkingen en interactie van medicamenten;
- postoperatieve bewaking en de monitoringapparatuur (bediening,
betrouwbaarheid, artefacten);
- het voldoen aan de volume-eis voor de praktische vaardigheid uit de richtlijn PSA
(ten minste vijftig procedures per jaar).
stel per organisatie of kliniek een PSA- kwaliteitscommissie in indien behandelingen
met PSA worden uitgevoerd. Deze commissie dient minimaal te bestaan uit de
medisch eindverantwoordelijke van de organisatie en een anesthesioloog;
zorg voor een registratie van scholing en bekwaamverklaring van alle personeel dat
bij de uitvoering van behandelingen betrokken is;
zie erop toe dat complicaties worden geregistreerd en dat de geregistreerde
complicaties ten minste tweemaal per jaar worden besproken in de PSAkwaliteitscommissie;
beschik over de middelen en apparatuur die volgens deze richtlijn nodig zijn om
pijnbestrijding patiëntveilig te kunnen uitvoeren;
onderhoud alle medische apparatuur volgens de voorschriften van de fabrikant;
registreer het onderhoud van medische apparatuur.

Wat zijn de randvoorwaarden ten aanzien van monitoren, personeel en opleiding bij
sedatie?
Alle personen aanwezig bij de procedure waarvoor sedatie gegeven wordt, dienen
regelmatig getraind te worden in Basic Life Support.
Minimaal één van de aanwezige personen tijdens de procedure waarbij sedatie gegeven
wordt, dient bekwaam te zijn in aanvullende luchtwegtechnieken als chin-lift of oropharyngeale airway (bij voorbeeld Guedel).
Specificeer in een protocol hoe en wanneer externe acute hulp, meestal een ambulance,
dient te worden ingeschakeld en wie hiervoor de verantwoordelijkheid draagt.

Kwaliteit
Welke informatie dient een patiënt minimaal te hebben over pijnbeleid?
Informeer patiënten over alle gangbare vormen van pijnbehandelingen.
Informeer patiënten welke klinieken de ingreep onder sedatie / algehele anesthesie
kunnen uitvoeren.
Patiëntenfolder
Iedere kliniek dient een patiëntenfolder te hebben.
Een patiëntenfolder dient onder andere te bevatten:
- een overzicht van alle in Nederland gangbare vormen van pijnbehandeling;
- de vormen van pijnbehandeling die de desbetreffende kliniek biedt en op welke
behandelingsdagen;
- een link naar de NGvA-website. Op de NGvA-website dient een actueel overzicht te
staan welke kliniek welke vorm van pijnbestrijding aanbiedt.
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Hoe kan een uniforme informatievoorziening gewaarborgd worden?
Ga bij visitatie na of de informatie over pijnbestrijding adequaat in de folder en op het
internet staat en of het onderdeel “Informatie gegeven over pijnbestrijding”
opgenomen is in het intakeformulier of het betreffende onderdeel van het EPD.
Ga bij visitatie na of de verplichte vragen over de pijnbestrijding zijn opgenomen in de
patiëntentevredenheidsenquêtes en beoordeel de antwoorden voor evaluatie van het
pijnbeleid in de kliniek.
Welke invloed heeft de technische handvaardigheid van de behandelend arts bij de
uitvoering van een instrumentele zwangerschapsafbreking op de pijnbeleving van de
patiënt?
Heroverweeg of de bestaande volumenorm van 40 behandelingen voldoende is voor het
uitvoeren van de behandelingen op een acceptabel pijnniveau.
Zorg ervoor dat de eerste behandelingen door een abortusarts in opleiding niet worden
uitgevoerd op een wakkere patiënt.
Hoe dient een abortuskliniek intern om te gaan met incidenten en complicaties (inclusief
adverse events)?
Meld incidenten in het kader van een Veilig Incident Meldingssysteem.
Registreer complicaties van pijnbestrijding (inclusief adverse events), bij voorkeur in het
EPD.
Start de registratie van complicaties op een scherm met een klein aantal relatief
frequent voorkomende complicaties:
- ziekenhuisopname ten gevolge van pijnstilling;
- ademdepressie;
- saturatiedaling;
- bradycardie;
- onvoldoende analgesie postoperatief;
- postoperatief delier.
Vijf minuten voor de ingreep:
- meet de pijnbeleving met de verbale numeric rating scale (NRS) bij patiënten die
prostaglandine gekregen hebben.
30 minuten na de ingreep:
- meet standaard de pijnbeleving op met de verbale numeric rating scale (NRS);
- vraag standaard de patiënt naar de pijnbeleving op het akeligste moment (score 110);
- vraag standaard de patiënt of ze zich iets van de ingreep herinnert (amnesie ja/nee).
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Hoe dient een abortuskliniek extern om te gaan met incidenten en complicaties
(inclusief adverse events) bij pijnbestrijding?
Het uitvoeren van de aanbevelingen hieronder valt onder de eindverantwoordelijkheid
van de beroepsgroep NGvA
- wacht niet op het tot stand komen van een landelijke vakoverstijgende registratie bij
PSA;
- initieer als beroepsgroep, in overleg met de kliniekdirecties, lokale
complicatieregistratie bij pijnbehandeling;
- laat complicaties volgens bestaande classificatie- en coderingsystemen registreren,
zoals de Masterclassificatie en een generieke dataset (GDS) (OMS 2006);
- verzamel als beroepsgroep de gegevens van lokale complicatieregistraties;
- zorg als beroepsgroep voor terugkoppeling – rapportering naar de deelnemende
klinieken.
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Samenstelling van de werkgroep
•
•
•
•
•
•
•
•

Drs. G. Raven, abortusarts, CASA te Maastricht
Drs. W. Beekhuizen, abortusarts, lid van het NGvA
Drs. M. Denteneer, abortusarts, CASA te Leiden
Drs. D. Schipper, abortusarts, Beahuis & Bloemenhovekliniek te Heemstede
Dhr. B. van Herk, Raad van Bestuur, CASA te Den Haag
Drs. A. Schuurhuis (voorzitter), anesthesioloog, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Drs. J. Broeren, anesthesioloog, Haga-ziekenhuis te Den Haag
Drs. P. Hanewald, abortusarts, Stimezo te Zwolle en Groningen, Profamilia te Bremen

Met ondersteuning van:
• Mw. B.S. Niël-Weise, arts-microbioloog (n.p.), senior adviseur, afdeling
Ondersteuning Professionele Kwaliteit, Orde van Medisch Specialisten
• Mw. drs. M. Wessels, informatiespecialist, OMS, Utrecht
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Hoofdstuk 1

Algemene inleiding

1.1
Aanleiding voor het maken van de richtlijn
Internationaal gezien behoort Nederland tot de landen met de laagste abortuscijfers: 8.7
per 1000 vrouwen in de vruchtbare leeftijd (Inspectie voor de Gezondheidszorg, 2010),
dit zijn ongeveer 32.000 zwangerschapsafbrekingen per jaar. Zwangerschapsafbreking is
in Nederland geregeld in de Wet afbreking zwangerschap (Waz) sinds 1984. In 2005
werd deze wet geëvalueerd door Visser et al. De conclusie was dat de wet in het
algemeen goed wordt nageleefd. Het globale evenwicht tussen het recht van de vrouw
op hulp en de bescherming van ongeboren leven, dat de wetgever voor ogen stond,
wordt in de praktijk gerealiseerd. De kwaliteit van de zorg is goed, maar zou nog kunnen
worden verbeterd. Er zijn aanbevelingen gedaan ter bevordering van de kwaliteit bij
onder andere verwijzing, counseling en besluitvorming. De regering heeft in de evaluatie
geen reden gezien de wet te wijzigen en onderschrijft de meeste aanbevelingen.
Het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA) heeft in 2008, ter stimulering
van de kwaliteit van de hulpverlening bij zwangerschapsafbreking, voor vier jaar subsidie
van het ministerie van VWS verkregen. Een belangrijk onderdeel van dit subsidietraject
is het ontwikkelen van evidence based richtlijnen. De eerste richtlijn ‘Begeleiding van
vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen’ is in 2011 geaccordeerd. De
tweede richtlijn ‘Behandeling van vrouwen die een zwangerschapsafbreking ondergaan’
is in 2012 geaccordeerd. De onderhavige richtlijn ‘Pijnbeleid in Abortusklinieken’ is de
derde in deze reeks. Het NGvA beoogt met deze richtlijn de pijnbehandeling verder te
professionaliseren. Het verminderen van de variatie in het pijnbeleid tussen de diverse
abortusklinieken is een duidelijk doel. De registratie van de vormen van pijnbehandeling
is tot op heden niet helder.

1.2
Doel van de richtlijn
De richtlijn heeft als doel de kwaliteit van de preventie en behandeling van pijn te
verbeteren door een uniform beleid te formuleren voor vrouwen die een
medicamenteuze of instrumentele zwangerschapsafbreking ondergaan in een
abortuskliniek. In de ziekenhuizen hoort deze behandeling bij het werkterrein van de
anesthesioloog en gynaecoloog, wat niet valt onder deze richtlijn.

1.3
Afbakening van de richtlijn
Deze richtlijn richt zich op de situatie waarbij zwangere vrouwen een abortuskliniek
consulteren voor een eerste of tweede trimester zwangerschapsafbreking
(medicamenteus of instrumenteel) die uitgevoerd wordt onder lokale of algehele
anesthesie of sedatie. Bij toepassing van procedurele sedatie en analgesie vormt de
landelijke richtlijn Procedurele Sedatie en/of Analgesie op locaties buiten de
operatiekamer (PSA)1, verder aangeduid als “de richtlijn PSA” (Nederlandse Vereniging
1

In opdracht van de Inspectie van de Volksgezondheid, de Nederlandse Vereniging voor
Anesthesiologie (NVA) en de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) heeft een
werkgroep met vertegenwoordigers van 21 beroepsverenigingen tussen 2006 en 2009 een nieuwe
evidence based richtlijn opgesteld voor procedurele sedatie en/of analgesie (PSA). Twijfels over de
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voor Anesthesiologie et al., 2008), het uitgangspunt dat in de onderhavige richtlijn voor
de abortusklinieken wordt uitgewerkt.
Deze richtlijn sluit ook aan op de NGvA-richtlijn ‘Behandeling’. Deze stelt dat
medicamenteuze zwangerschapsafbreking in Nederlandse abortusklinieken tot 63 dagen
amenorroe wordt uitgevoerd. Instrumentele afbreking vindt in principe plaats tot de
levensvatbaarheidsgrens (24 weken), in de praktijk tot 22 à 23 weken. Voor een
medicamenteuze zwangerschapsafbreking in het tweede trimester in het ziekenhuis
wordt verwezen naar de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie richtlijn ‘Zwangerschapsafbreking tot 24 weken’ (2005).
Deze richtlijn geeft adviezen over preventie en behandeling van pijn bij het afbreken van
de intacte zwangerschap. De richtlijn sluit aan op de richtlijn ‘Begeleiding van vrouwen
die een zwangerschapsafbreking overwegen’. Volgens die richtlijn dient er informatie
gegeven te worden over de soort behandeling en de daarbij horende mogelijke
bijwerkingen, risico’s en complicaties en over de pijnbestrijding. Patiënten hechten er
veel waarde aan zelf een keuze te maken wat betreft de vorm van pijnbestrijding.
Volgens de richtlijn ‘Begeleiding’ dient, voor zover medisch verantwoord, de keuze van
de patiënt gerespecteerd en gehonoreerd te worden, ook indien hiervoor
doorverwijzing naar een andere abortuskliniek nodig is.
Het pijnbeleid bij de foetus is niet opgenomen in deze richtlijn. Alternatieve
behandelingen, complementaire technieken, hypnose en relaxatieoefeningen zijn
eveneens niet opgenomen in deze richtlijn, omdat deze behandelmethoden niet
gangbaar zijn en niet algemeen beschikbaar. Ook het gebruik van lachgas en
dampvormige anesthetica vallen buiten de scoop van deze richtlijn vanwege specifieke
aanvullende technische vereisten.
Specifieke vragen waarvoor deze richtlijn aanbevelingen geeft, zijn:
Indicaties pijnbehandeling
- Wat is de plaats van locale anesthesie bij een zwangerschapsafbreking in het tweede
trimester?
- Wat is het beleid rond sedatie bij een instrumentele abortus provocatus?
- Wat
is
de
optimale
pijnbehandeling
bij
een
medicamenteuze
zwangerschapsafbreking in het eerste trimester?
- Wat is de optimale pijnmedicatie?
- Wanneer moet men pijnstilling geven?
- Wat is de optimale pijnbehandeling bij een instrumentele zwangerschapsafbreking
in het eerste en tweede trimester?
- Is het voldoende alleen een orale of rectale pijnstiller te geven in het eerste
trimester (zonder paracervicaal blok of sedatie)?
- Wat is de plaats van een paracervicaal blok?
- Wat is het optimale middel en de optimale dosering voor het uitvoeren van een
paracervicaal blok?
- Is er een voorkeur voor een intracervicaal blok of een paracervicaal blok?

haalbaarheid van implementatie in de dagelijkse praktijk hebben geleid tot uitstel van autorisatie en
implementatie bij NVA en NVK. In 2012 is de richtlijn geautoriseerd nadat de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) een toetsingskader heeft opgesteld met akkoord van de NVA en NVVK.
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- Heeft een diepe paracervicaal blok de voorkeur boven een standaard paracervicaal
blok?
- Heeft een paracervicaal blok met vier injecties de voorkeur boven een paracervicaal
blok met twee injecties?
- Dient men te wachten na het plaatsen van een paracervicaal blok?
- Wat is de plaats van premedicatie bij een paracervicaal blok?
- Wat is de plaats van premedicatie bij sedatie of algehele anesthesie voor
zwangerschapsafbreking?
- Wat is het optimale middel, de toedieningsvorm en dosering voor het uitvoeren van
sedatie / algehele anesthesie?
Organisatie
- Moet iedere abortuskliniek die instrumentele zwangerschapsafbreking uitvoert alle
gangbare methoden van pijnbehandeling in huis hebben?
- Over welke faciliteiten moet een abortuskliniek minimaal beschikken om sedatie
verantwoord toe te passen en om adequaat te kunnen reageren bij onverwachte
gebeurtenissen (noodgevallen)?
- Wat zijn de randvoorwaarden ten aanzien van monitoren, personeel en opleiding bij
sedatie?
Kwaliteit
- Welke informatie dient een patiënt minimaal te hebben over pijnbeleid?
- Hoe kan een uniforme informatievoorziening gewaarborgd worden?
- Welke invloed heeft de technische handvaardigheid van de behandelend arts bij de
uitvoering van een instrumentele zwangerschapsafbreking op de pijnbeleving van de
patiënt?
- Hoe dient een abortuskliniek intern om te gaan met incidenten en complicaties
(inclusief adverse events)?
- Hoe dient een abortuskliniek extern om te gaan met incidenten en complicaties
(inclusief adverse events) bij pijnbestrijding?

1.4
Beoogde gebruikers van de richtlijn
Deze richtlijn is primair bedoeld voor de hulpverleners die betrokken zijn bij het
pijnbeleid bij een zwangerschapsafbreking in een abortuskliniek: abortusartsen,
anesthesiologen en verpleegkundigen. Voor huisartsen en gynaecologen die verwijzen
naar een abortuskliniek, kan de richtlijn dienen als informatiedocument. Dit geldt ook
voor beleidsmakers en financiers die betrokken zijn bij de zorg voor vrouwen die een
zwangerschapsafbreking overwegen.

1.5
Definities van en toelichting van begrippen
Over het begrip pijn
Pijn is volgens de definitie van de The International Association for the Study of Pain
(IASP) een onaangename sensorische en emotionele ervaring met werkelijke of
mogelijke weefselschade of beschreven in termen van dergelijke schade.
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Tabel 1.1 Definitie van Pijn, volgens het IASP
Pain
An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or
described in terms of such damage (Merskey et al., 1994).
Note: The inability to communicate verbally does not negate the possibility that an individual is experiencing
pain and is in need of appropriate pain-relieving treatment. Pain is always subjective. Each individual learns the
application of the word through experiences related to injury in early life. Biologists recognize that those stimuli
which cause pain are liable to damage tissue. Accordingly, pain is that experience we associate with actual or
potential tissue damage. It is unquestionably a sensation in a part or parts of the body, but it is also always
unpleasant and therefore also an emotional experience. Experiences which resemble pain but are not
unpleasant, e.g., pricking, should not be called pain. Unpleasant abnormal experiences (dysesthesias) may also
be pain but are not necessarily so because, subjectively, they may not have the usual sensory qualities of pain.
Many people report pain in the absence of tissue damage or any likely pathophysiological cause; usually this
happens for psychological reasons. There is usually no way to distinguish their experience from that due to
tissue damage if we take the subjective report. If they regard their experience as pain, and if they report it in the
same ways as pain caused by tissue damage, it should be accepted as pain. This definition avoids tying pain to
the stimulus. Activity induced in the nociceptor and nociceptive pathways by a noxious stimulus is not pain,
which is always a psychological state, even though we may well appreciate that pain most often has a proximate
physical cause.

Pijn kan worden aangegeven op een pijnschaal. Gebruikelijk hiervoor zijn de numeric
rating scale (NRS) of de ‘visual analogue scale’ (VAS), waarbij 0 ‘geen pijn’ en 10 ‘de
ergst denkbare pijn’ is. De patiënt geeft zelf de score aan. Daarmee komt de subjectieve
ervaring van pijn tot zijn recht. Het beoordelen van pijn door een hulpverlener is in de
obstetrie onderzocht. In de richtlijn ‘Medicamenteuze pijnbehandeling bij de bevalling’
(Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie) wordt de onbetrouwbaarheid
van het oordeel van de hulpverlener beschreven.
Preventie van pijn neemt een belangrijke plaats in bij de behandeling van acute pijn. In
deze richtlijn wordt daarom met behandeling van pijn tevens preventie van pijn
bedoeld. In het onderzoek door Ong et al., (2005) wordt aangetoond dat ‘Preemptive
analgesia’ de totale behoefte aan pijnmedicatie kan verminderen. Met preemptive
analgesia wordt bedoeld: de sensorische blokkade van de pijnprikkel, dan wel de incisie
bij een operatie, voordat de pijnprikkel wordt toegediend, om centrale sensibilisatie te
voorkomen en de prikkeldrempel van de perifere zenuwen te verlagen.
De noodzaak tot behandeling van pijn bij de foetus bij een zwangerschapsafbreking na
24 weken wordt steeds meer onderkend en toegepast (Commissie late
zwangerschapsafbreking). In het artikel “Fetal Awareness” (Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists et al., 2010) wordt aangetoond dat in de foetus pas na
24 weken zenuwverbindingen ontstaan tussen de cortex en het perifere zenuwstelsel.
Neurowetenschappers gaan ervan uit dat de cortex essentieel is bij de ervaring van pijn.
Bovendien lijkt er bewijs te komen dat de foetus in utero niet echt bij bewustzijn is,
maar in een vorm van slaap verkeert (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists,
2010).
Procedurele sedatie en analgesie (PSA)
Sedatie wordt vaak toegepast om procedures, die onaangenaam en pijnlijk zijn, mogelijk
te maken. Daarom moet ook een definitie van pijnloosheid (analgesie) worden
opgenomen. Immers pijn, als onderdeel van een procedure, wordt in principe altijd met
een pijnstiller of een pijnstillende techniek bestreden. Sedatie zal ideaal gesproken
alleen worden gegeven om angsten te verminderen en/of het bewustzijn zodanig te
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verlagen dat de betreffende onaangename procedure veilig uitvoerbaar is. Dit is een
fundamenteel uitgangspunt. Het is dus principieel onjuist om pijn te bestrijden met een
anxiolyticum of met een sedativum. Overigens moet worden vastgesteld dat toepassing
van veel analgetica dosisgebonden tevens enige verlaging van het bewustzijnsniveau
(sedatie) met zich mee kan brengen. Het gebruik van uitsluitend sedativa bij een pijnlijke
procedure met de aanname dat dan ten minste de herinnering voor die procedure
wordt onderdrukt, is bijgevolg niet alleen principieel onjuist, maar uit onderzoek blijkt
dat deze aanname incorrect is. Bovendien heeft het gebruik van uitsluitend sedativa bij
een pijnlijke procedure als risico dat ongewenst een diep sedatieniveau met de daaraan
verbonden risico’s wordt bereikt.
Daarnaast neemt het risico op ernstige respiratoire en cardiovasculaire complicaties toe
bij de combinatie van analgetica en sedativa. Dit geldt in het bijzonder voor opioïden en
sedativa die elkaars werking potentiëren. In de richtlijn Sedatie en/of analgesie (PSA
2009) op locaties buiten de operatiekamer, worden daarom om praktische redenen de
volgende definities van sedatieniveau`s onderscheiden:
Anxiolyse
Het doel is het angst- en stressniveau van de patiënt te verlagen waarbij het bewustzijn
in principe intact blijft. Wanneer het bewustzijn enigszins verlaagd is, is er tevens sprake
van lichte sedatie. De patiënt reageert adequaat en consistent op verbale prikkels en
verbale communicatie blijft dus mogelijk. Deze toestand is veelal door enteraal
toegediende of lage dosis parenteraal toegediende farmaca realiseerbaar en gaat
gepaard met geringe risico’s bij patiënten zonder belangrijke comorbiditeit. Hoewel de
cognitieve functies en de coördinatie verminderd kunnen zijn, zijn de respiratoire en
cardiovasculaire functies onaangedaan.
Matige sedatie
Een door farmaca veroorzaakte depressie van het bewustzijn, waarin de patiënt nog
steeds reageert op aanspreken of geringe tactiele prikkels. In dit stadium zijn geen
interventies nodig om de luchtweg open te houden, de luchtwegreflexen zijn intact en
de ventilatie is adequaat. In grote lijnen komt matige sedatie overeen met het oude
begrip “conscious sedation”. Deze term is echter verlaten, omdat deze een niet
bestaande veilige klinische entiteit suggereert.
Diepe sedatie
Dit is een door farmaca veroorzaakt bewustzijnsdaling, waarbij de patiënt niet reageert
op aanspreken, maar wel reageert op herhaalde of pijnlijke prikkels. De
luchtwegreflexen en de ventilatie kunnen verminderd zijn en er kan gemakkelijk een
luchtwegobstructie ontstaan. Om praktische redenen is het verstandiger te spreken van
“matige tot diepe” sedatie in plaats van “matige sedatie” en “diepe sedatie” gezien het
klinisch continuüm. Dat is ook van belang omdat voor het toepassen van matige tot
diepe sedatie andere competenties vereist zijn dan voor anxiolyse of lichte sedatie.
Algehele anesthesie
Een door farmaca veroorzaakte staat van bewusteloosheid, waarbij de patiënt niet
wekbaar is, ook niet op een toegediende pijnprikkel. Het vermogen om de luchtweg
open te houden zal vaak verminderd tot afwezig zijn en tevens treedt meestal een
depressie van de ventilatie en de cardiovasculaire functie op, waardoor het noodzakelijk
kan zijn om deze te ondersteunen. Algehele anesthesie valt altijd onder
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verantwoordelijkheid van een anesthesioloog. De Richtlijnen en standpunten van de
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie zijn daarbij van toepassing.
Belangrijk is dat genoemde definities afzonderlijke klinische entiteiten suggereren, die
niet op eenduidige wijze in de individuele patiënt te realiseren zijn. Veelal is sprake van
een sedatiecontinuüm waarbij de patiënt gemakkelijk een onbedoeld dieper
sedatieniveau kan bereiken (Patel 2005; Van Natta 2004).
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Hoofdstuk 2

Methodiek richtlijnontwikkeling

2.1
AGREE
Deze richtlijn is opgesteld conform de eisen in het rapport ‘Richtlijnen 2.0’ van de
adviescommissie Richtlijnen van de Raad WOK. Dit rapport is gebaseerd op het AGREE II
instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation II)
(www.agreecollaboration.org), dat een internationaal breed geaccepteerd instrument is
voor de beoordeling van de kwaliteit van richtlijnen.

2.2
Werkgroep
Voor het ontwikkelen van de richtlijn is in 2011 een werkgroep ingesteld, bestaande uit
vertegenwoordigers van alle relevante specialismen die met pijnbeleid in
abortusklinieken te maken hebben (zie hiervoor de samenstelling van de werkgroep).
De werkgroepleden zijn door hun beroepsverenigingen gemandateerd voor deelname.
De werkgroep werkte gedurende anderhalf jaar aan de totstandkoming van de richtlijn.
De werkgroep is verantwoordelijk voor de integrale tekst van deze richtlijn.

2.3
Belangenverklaring
De werkgroepleden hebben schriftelijk verklaard of ze in de laatste vijf jaar een
(financieel ondersteunde) betrekking onderhielden met commerciële bedrijven,
organisaties of instellingen die in verband staan met het onderwerp van de richtlijn. Een
overzicht hiervan kunt u opvragen bij de Orde van Medisch specialisten (OMS/OPK).

2.4
Knelpuntenanalyse
Tijdens de voorbereidende fase inventariseerden de voorzitter van de werkgroep, een
abortusarts uit het bestuur van de vereniging en de adviseur de knelpunten en stelden
een concept uitgangsvragen op. Dit concept werd met de werkgroep besproken en
vervolgens per mail aan alle NGvA leden en directies van STISAN, CASA en de
Bloemenhovekliniek voorgelegd met de vraag voor input.

2.5
Uitgangsvragen en uitkomstmaten
De werkgroep stelde de definitieve uitgangsvragen vast. Vervolgens inventariseerde de
werkgroep per uitgangsvraag welke uitkomstmaten voor de patiënt relevant zijn,
waarbij zowel naar gewenste als ongewenste effecten werd gekeken. Tevens
definieerde de werkgroep, voor zover mogelijk, wat zij voor een bepaalde uitkomstmaat
een klinisch relevant verschil vond, dat wil zeggen wanneer de verbetering in uitkomst
een verbetering voor de patiënt is.

2.6
Strategie voor zoeken en selecteren van literatuur
Er werd eerst oriënterend gezocht naar bestaande buitenlandse richtlijnen. Vervolgens
werd voor de afzonderlijke uitgangsvragen aan de hand van specifieke zoektermen
gezocht naar gepubliceerde wetenschappelijke studies in (verschillende) elektronische
databases. Tevens werd aanvullend gezocht naar studies aan de hand van de
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literatuurlijsten van de geselecteerde artikelen. In eerste instantie werd gezocht naar
studies met de hoogste mate van bewijs. De werkgroepleden selecteerden de via de
zoekactie gevonden artikelen op basis van op voorhand opgestelde selectiecriteria. De
geselecteerde artikelen werden gebruikt om de uitgangsvraag te beantwoorden. De
databases waarin is gezocht, de zoekactie of gebruikte trefwoorden van de zoekactie en
de gehanteerde selectiecriteria zijn te vinden in het hoofdstuk van desbetreffende
uitgangsvraag.

2.7
Kwaliteitsbeoordeling individuele studies
Individuele studies werden systematisch beoordeeld, op basis van op voorhand
opgestelde methodologische kwaliteitscriteria, om zo het risico op vertekende
studieresultaten (bias) te kunnen inschatten. Deze beoordelingen zijn te vinden in de
tabel ‘assessment of trial quality’ van het desbetreffende hoofdstuk.

2.8
Samenvatten van de literatuur
De relevante onderzoeksgegevens van alle geselecteerde artikelen werden overzichtelijk
weergegeven in evidencetabellen. De belangrijkste bevindingen uit de literatuur werden
beschreven in de samenvatting van de literatuur. Bij voldoende overeenkomsten tussen
de studies werden de gegevens ook kwantitatief samengevat (meta-analyse) met behulp
van Review Manager 5.

2.9
Beoordelen van de kracht van het wetenschappelijke bewijs
A) Voor interventievragen
De kracht van het wetenschappelijke bewijs werd bepaald volgens de GRADE-methode.
GRADE staat voor ‘Grading Recommendations Assessment, Development and
Evaluation’ (zie http://www.gradeworkinggroup.org/) (Atkins et al., 2004).
B) Voor vragen over waarde diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en
prognose
Bij dit type vraagstelling kan GRADE (nog) niet gebruikt worden. De bewijskracht van de
conclusie is bepaald volgens de gebruikelijke EBRO-methode (Van Everdingen et al.,
2004).

2.10 Formuleren van de conclusies
Voor vragen over waarde diagnostische tests, schade of bijwerkingen, etiologie en
prognose is het wetenschappelijke bewijs samengevat in een of meerdere conclusie,
waarbij het niveau van het meest relevante bewijs is weergegeven.
Bij interventievragen verwijst de conclusie niet naar een of meer artikelen, maar wordt
getrokken op basis van alle studies samen (body of evidence). Hierbij maakten de
werkgroepleden de balans op van elke interventie. Bij het opmaken van de balans
werden de gunstige en ongunstige effecten voor de patiënt afgewogen.
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2.11 Overwegingen
Voor een aanbeveling zijn er naast het wetenschappelijke bewijs nog andere aspecten
van belang, zoals de expertise van de werkgroepleden, patiëntenvoorkeuren, kosten,
beschikbaarheid van voorzieningen of organisatorische facetten. Deze aspecten worden,
voor zover niet wetenschappelijk onderzocht, vermeld onder het kopje ‘Overwegingen’.

2.12 Formuleren van aanbevelingen
De aanbevelingen geven een antwoord op de uitgangsvraag en zijn gebaseerd op zowel
het beschikbare wetenschappelijke bewijs als op de belangrijkste overwegingen.

2.13 Indicatorontwikkeling
Gelijktijdig met het ontwikkelen van de conceptrichtlijn werden er interne
kwaliteitsindicatoren ontwikkeld om het toepassen van de richtlijn in de praktijk te
volgen en te versterken. Meer informatie over de methode van indicatorontwikkeling is
op te vragen bij de afdeling ‘Ondersteuning Professionele Kwaliteit’ van de Orde
Medisch Specialisten.

2.14 Kennislacunes
Tijdens de ontwikkeling van deze richtlijn is systematisch gezocht naar onderzoek
waarvan de resultaten bijdragen aan een antwoord op de uitgangsvragen. Bij elke
uitgangsvraag is door de werkgroep nagegaan of er (aanvullend) wetenschappelijk
onderzoek gewenst is.

2.15 Commentaar- en autorisatiefase
De conceptrichtlijn werd aan de betrokken (wetenschappelijke) verenigingen voorgelegd
voor commentaar. De commentaren werden verzameld en besproken met de
werkgroep. Naar aanleiding van de commentaren werd de conceptrichtlijn aangepast en
definitief vastgesteld door de werkgroep. De definitieve richtlijn werd aan de betrokken
(wetenschappelijke) verenigingen voorgelegd voor autorisatie.

2.16 Implementatie
In de verschillende fasen van de richtlijnontwikkeling is rekening gehouden met de
implementatie van de richtlijn en de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen.
Daarbij is uitdrukkelijk gelet op factoren die de invoering van de richtlijn in de praktijk
kunnen bevorderen of belemmeren.
De richtlijn is alleen beschikbaar in een digitale versie en is verspreid onder alle
relevante beroepsgroepen en ziekenhuizen. Ook is de richtlijn te downloaden vanaf de
website van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen (www.ngva.org) en via de
website van de Kwaliteitskoepel (www.kwaliteitskoepel.nl).
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2.17 Juridische betekenis van richtlijnen
Richtlijnen zijn geen wettelijke voorschriften, maar bevatten op ‘evidence’ gebaseerde
inzichten en aanbevelingen waaraan zorgverleners moeten voldoen om kwalitatief
goede zorg te verlenen. Aangezien deze aanbevelingen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op
‘algemeen bewijs voor optimale zorg voor de gemiddelde patiënt’, kunnen zorgverleners
op basis van hun professionele autonomie zo nodig in individuele gevallen afwijken van
de richtlijn. Afwijken van richtlijnen kan in bepaalde situaties zelfs noodzakelijk zijn.
Wanneer van de richtlijn wordt afgeweken, dient dit – indien relevant – in overleg met
de patiënt te gebeuren. Afwijkingen van de richtlijn dienen altijd beargumenteerd en
gedocumenteerd te worden.

2.18 Herziening
Uiterlijk in 2017 bepaalt het bestuur van het NGvA of deze richtlijn nog actueel is. Zo
nodig wordt een nieuwe werkgroep geïnstalleerd om de richtlijn te herzien. De
geldigheid van de richtlijn komt eerder te vervallen indien nieuwe ontwikkelingen
aanleiding zijn een herzieningstraject te starten.
Het NGvA is als houder van deze richtlijn de eerstverantwoordelijke voor de actualiteit
van deze richtlijn. De andere aan deze richtlijn deelnemende wetenschappelijk
verenigingen of gebruikers van de richtlijn delen de verantwoordelijkheid en informeren
de eerstverantwoordelijke over relevante ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

2.19

Literatuur

Atkins, D., Best, D., Briss, P.A., Eccles, M., Falck-Ytter, Y., Flottorp, S., … GRADE Working Group. (2004). Grading
quality of evidence and strength of recommendations. BMJ, 328 (7454), 1490.
Everdingen, J.J.E. van, Burgers, J.S., Assendelft, W.J.J., Swinkels, J.A., Barneveld, T.A. van, & Klundert, J.L.M. van
de (2004). Evidence-based richtlijnontwikkeling. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie & Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (2008).
Conceptrichtlijn Sedatie en/of Analgesie op locaties buiten de operatiekamer. Geraadpleegd op 10 maart
2008 via http://www.nvvc.nl/UserFiles/conceptrichtlijn%20Volwassenen%20en%20IC%20100308.pdf

21

Hoofdstuk 3

Indicaties pijnbehandeling

Uitgangsvragen:
1. Wat is de plaats van locale anesthesie bij een zwangerschapsafbreking in het tweede
trimester?
2. Wat is het beleid rond sedatie bij een instrumentele abortus provocatus?

3.1

Wat is de plaats van locale anesthesie bij een zwangerschapsafbreking in het
tweede trimester?

Inleiding
In Nederland vinden instrumentele zwangerschapsafbreking plaats tot aan de
levensvatbaarheidsgrens (24 weken), in de praktijk tot 22 à 23 weken. Het merendeel
van deze behandelingen vindt plaats in abortusklinieken. Waar in 2003 60% van de
behandelingen onder lokale verdoving werd verricht, wordt er sinds die tijd een
verschuiving gezien naar steeds meer behandelingen onder sedatie of algehele narcose.
In 2011 werd 70% van de behandelingen onder een vorm van sedatie verricht. Het is
onduidelijk of er voor deze verschuiving wetenschappelijke beweegredenen zijn. Bij
tweede trimester zwangerschapsafbrekingen wordt er vaak op voorhand van uitgegaan
dat diepe sedatie of algehele anesthesie nodig is, maar is dat terecht?
Zoeken en selecteren van literatuur
In de database Medline is met relevante zoektermen gezocht naar pijnbestrijding bij
instrumentele
zwangerschapsafbreking
buiten
de
ziekenhuissetting.
De
zoekverantwoording is weergegeven in de bijlage van dit hoofdstuk. De
literatuurzoekactie leverde 103 treffers op. Studies die voldeden aan de volgende
selectiecriteria zijn opgenomen in de samenvatting van de literatuur: origineel
onderzoek; vergelijkend onderzoek (bij voorkeur gerandomiseerd onderzoek);
vergelijking van lokale versus algehele anesthesie; en respiratoire complicaties,
cardiovasculaire complicaties, pijnbeleving patiënt, duur behandeling of onrustigheid
patiënt tijdens ingreep als uitkomstmaten.
Samenvatting literatuur
De werkgroep heeft geen onderzoeken gevonden die deze vraagstelling hebben
onderzocht.
Overwegingen
Er is geen literatuur gevonden waaruit blijkt dat een zwangerschapsafbreking in het
tweede trimester een indicatie is om de ingreep onder sedatie of algehele anesthesie uit
te voeren.
De ervaring leert dat het afbreken van een gevorderde zwangerschap niet per definitie
pijnlijker hoeft te worden ervaren dan het afbreken van een jonge zwangerschap.
Verschillende factoren spelen een rol bij de keuze voor lokale of algehele anesthesie,
zoals de beweegreden voor de zwangerschapsafbreking, de angst voor de ingreep, de
verwachtingen, de informatie van derden, de beschikbare financiële middelen en de
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culturele achtergrond. Zo lijkt de pijngrens hoger te liggen, wanneer de patiënt sterk
gemotiveerd is de ingreep te ondergaan. Andere patiënten zijn bang voor sedatie of
algehele anesthesie en kiezen bewust voor een ingreep onder lokale anesthesie.
Naast patiëntgerelateerde factoren speelt de attitude van de behandelaar een
belangrijke rol bij de keuze voor een ingreep onder lokale of algehele sedatie. Wanneer
een behandelaar vindt dat een behandeling bij 17 weken amenorroe onder plaatselijke
verdoving niet goed mogelijk is dan wordt deze houding ook overgebracht op de patiënt.
Aanbeveling
Laat de keuze voor lokale of algehele anesthesie over aan de patiënt, tenzij er contraindicaties zijn voor een van de beide methoden.

3.2

Wat is het beleid rond sedatie bij een instrumentele abortus provocatus?

Inleiding
Bij alle medische behandelingen is er sprake van risico’s op bijwerkingen of complicaties.
Dit kan variëren van klein ongemak voor de patiënt tot in potentie levensbedreigende
problemen. Het is de taak van de behandelend arts om deze risico’s op voorhand in te
schatten en te communiceren met de patiënt. Hierbij kunnen reeds bestaande
aandoeningen bij de patiënt de risico’s van bijwerkingen verhogen of een risico op een
andere complicatie induceren. Om de pijnbestrijding desondanks veilig te kunnen
uitvoeren, moet er een inventarisatie van de bestaande comorbiditeit worden gemaakt.
Aan de hand hiervan moeten, afgezien van een hernieuwde risicoafweging, mogelijk
aanvullende maatregelen worden getroffen. In sommige situaties kan het risicoprofiel
zodanig zijn, dat bepaalde pijnbestrijdingstechnieken niet veilig uit te voeren zijn in een
abortuskliniek onder de omstandigheden zoals beschreven in deze richtlijn. In die
situaties is anesthesiologische expertise vereist, hetgeen kan leiden tot doorverwijzing
naar een ander centrum.
Zoeken en selecteren van literatuur
In de database Medline is gezocht naar sedatie buiten het ziekenhuis bij patiënten die
een instrumentele abortus ondergaan. De zoekverantwoording is weergegeven op
pagina X. De literatuurzoekactie leverde 62 treffers op. Studies die voldeden aan de
volgende selectiecriteria zijn opgenomen in de samenvatting van de literatuur: origineel
onderzoek; vergelijkend onderzoek; en identificatie van risicofactoren voor respiratoire
of cardiovasculaire complicaties bij patiënten die buiten het ziekenhuis een
instrumentele zwangerschapsafbreking in het eerste of tweede trimester ondergaan.
Samenvatting literatuur
De werkgroep heeft geen onderzoeken gevonden die deze vraagstelling hebben
onderzocht.
Opmerking 1: Er is wel een studie gevonden die een overzicht geeft van de complicaties
die zijn opgetreden bij het sederen van patiënten bij een zwangerschapsafbreking in het
eerste of tweede trimester (Wilson et al., 2009). Wilson heeft retrospectief 1433
gevallen van sedatie met midazolam en fentanyl bekeken en vastgesteld dat er in vier
gevallen (0,3%) sprake was van een complicatie, veroorzaakt door oversedatie. Er waren
geen gevallen van aspiratie.
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Opmerking 2: Tevens staat in de richtlijn PSA (2009) een overzicht van literatuur
aangaande sedatie voor diverse andere indicaties, met name endoscopieën. De
werkgroep PSA heeft hieruit geconcludeerd dat sedatie, met inachtneming van de
randvoorwaarden, veilig gegeven kan worden aan patiënten tot en met ASA 4 (American
Society of Anesthesiologists).
ASA-classificatie
ASA 1: Normale, gezonde patiënt.
ASA 2: Patiënt met een milde systemische ziekte, die niet tot beperkingen leidt.
ASA 3: Patiënt met een ernstige systemische ziekte, die tot beperkingen leidt.
ASA 4: Patiënt met een ernstige systemische ziekte die een constante bedreiging is voor het leven.
ASA 5: Patiënt die, ongeacht de ingreep, verwacht wordt binnen 24 uur te overlijden.
ASA 6: Hersendode patiënt (orgaandonor)
Bron: American Society of Anesthesiologists

Overwegingen
Risico’s van pijnbehandeling en sedatie
Hoewel er in de literatuur geen onderzoeken te vinden zijn over de risicoprofielen ten
aanzien van pijnbehandeling in een abortuskliniek, is er wel literatuur te vinden waarin
de risico’s van sedatie bij andere behandelingen worden geëvalueerd. Daaruit blijkt dat
een hoge leeftijd en een ASA-klasse hoger dan 2 de belangrijkste voorspellende factoren
zijn van complicaties bij sedatie, zoals ook staat beschreven in de richtlijn PSA. Tevens
blijkt dat het geven van sedatie bij instrumentele zwangerschapsafbreking aan patiënten
die verder gezond zijn, zeer veilig is (Wilson). De aanwezigheid van een mogelijk
moeilijke luchtweg vormt hierbij geen absolute contra-indicatie. De richtlijn PSA gaat
verder en stelt in de aanbevelingen dat ook het geven van sedatie aan ASA 3 en 4patiënten veilig kan worden uitgevoerd, mits wordt voldaan aan de aldaar geschetste
randvoorwaarden met betrekking tot monitoring en training van het aanwezige
personeel. Een belangrijke voorwaarde bij het geven van sedatie aan hoog risico
patiënten, is dat de sedatie wordt uitgevoerd door iemand die geen andere taak heeft
dan het uitvoeren van de sedatie en het monitoren van de patiënt.
Comorbiditeit in de abortuskliniek
Ondanks dat de richtlijn PSA ruime mogelijkheden voor sedatie bij comorbiditeit
mogelijk maakt, is het raadzaam om in het geval van een abortuskliniek terughoudender
te zijn. Omdat abortusklinieken over het algemeen relatief kleine instellingen zijn zonder
uitgebreide medische ondersteuningsmogelijkheden, is voor calamiteiten meestal
slechts beperkte back-up mogelijk ten aanzien van apparatuur en personeel, waarbij zo
nodig een ambulance zal moeten worden ingeschakeld. Dean et al., (2011) geven
weliswaar een retrospectief overzicht van 62125 gevallen van sedatie met propofol en
fentanyl in een abortuskliniek, met slechts één noodzaak voor intubatie, maar dit betreft
sedatie door anesthesiologen. Dit impliceert een aanwezigheid van kennis en kunde
waar de PSA juist niet vanuit gaat. Daarnaast is de gemiddelde patiënt relatief jong en
gezond, waardoor ervaring met sedatie van mensen met grotere comorbiditeit ook
langzamer wordt opgedaan. Daarom acht de werkgroep het raadzaam om niet zonder
meer patiënten met ASA 3 of hoger te sederen, zonder voorafgaand overleg met een
anesthesioloog. Per individueel geval kan dan worden besloten of de betreffende
patiënt wel of niet veilig gesedeerd zal kunnen worden. In de bijlage Specialisme
Specifieke Procedures, paragraaf 1.13 van de richtlijn PSA staat een overzicht van de
werkwijze van PSA in de abortusklinieken. Hierin worden vergelijkbare overwegingen
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gevolgd als hierboven, namelijk dat door de beperkte back-up mogelijkheden binnen
een abortuskliniek alleen ASA 1 en 2 mogen worden gesedeerd. Voor ASA 3-patiënten
dient eerst overlegd te worden met een anesthesioloog. ASA 4-patiënten zullen altijd
door een anesthesioloog gesedeerd dienen te worden in een daartoe geschikte setting.
Screening met de ASA-classificatie
Het is dus zaak om te bepalen in welke ASA-klasse een patiënt valt voordat eventuele
sedatie wordt toegediend. Dit vereist echter wel vertrouwdheid met de ASA-classificatie,
aangezien deze niet orgaanspecifiek is. De invloed van de aanwezige afwijking of
stoornis op de patiënt is hierbij het voornaamste. Een ASA 2-patiënt wordt door zijn
afwijking of stoornis in principe niet beperkt, een ASA 3-patiënt wel. Derhalve wordt
morbide obesitas (BMI >35) over het algemeen ingedeeld bij ASA 3, evenals matig
ernstige hart- of longproblemen. Een gezonde zwangere voorbij het eerste trimester
wordt overigens als ASA 2 beschouwd.
Om de ASA-klasse te kunnen vaststellen zal een vorm van screening toegepast dienen te
worden. Dit is een breed gedragen consensus, ook al blijkt uit de literatuur geen
duidelijk effect van screening terug te vinden in grote studies. Echter, in dit opzicht valt
deze richtlijn onder, en sluit zich aan bij, de richtlijn PSA. Een voorbeeld van een
dergelijke screening, toegespitst op zwangerschapsafbreking, staat in de bijlage van dit
hoofdstuk.
Nadere beoordeling door anesthesioloog
Patiënten die door hun comorbiditeit niet voor standaard sedatie in een abortuskliniek
in aanmerking komen, zullen moeten worden beoordeeld door een anesthesioloog.
Deze kan eventueel alsnog sedatie toepassen in een klinische setting waar dit soort
patiënten wel kunnen worden geaccommodeerd. Het zal per abortuskliniek verschillen
wat de beste, snelste en handigste route is om deze categorie patiënten door te
verwijzen. Kwalitatief is het van belang zicht te houden op alle gevallen waarbij er in de
abortuskliniek geen passende pijnbehandeling mogelijk is en er daar geen ingreep heeft
plaatsgevonden, terwijl dit wel de bedoeling was. De registratie van verwijzingen komt
in het Hoofdstuk 6 (Organisatie) en Hoofdstuk 7 (Kwaliteit) aan de orde.
Aangezien er aanvullende risicofactoren kunnen bestaan die niet zonder meer in de ASAclassificatie in te delen zijn, is deze classificatie niet sluitend. Daarom kan het voorkomen
dat er situaties ontstaan waarbij er twijfel bestaat bij de arts die de sedatie zal gaan
uitvoeren over de veiligheid of de aanvullende voorzorgsmaatregelen. Naast
comorbiditeit kan dit ook kenmerken betreffen als een anatomische afwijking in de
luchtweg of een allergie. In dat geval is het vereist dat deze behandelaar in overleg
treedt met een ter zake deskundige. Dit zal meestal een anesthesioloog zijn die vaak na
telefonisch overleg advies zal kunnen geven.
Allergieën
Een laatste overweging betreft de aanwezigheid van allergieën. Voor nagenoeg alle
medicijnen zijn allergieën beschreven. In de praktijk komt een allergie voor de moderne
amide-type lokaalanesthetica (lidocaïne, mepivacaïne, bupivacaïne) relatief weinig voor.
Toch dient hier rekening mee te worden gehouden door hier expliciet naar te vragen.
Daarnaast bestaat het risico dat patiënten allergisch zijn voor een hulpstof van de
medicijnen. Een bekend voorbeeld hiervan is sulfiet als preservatie en een allergie voor
soja. Over de allergie voor kippeneiwit is de fabrikant van propofol niet consequent in
verschillende landen. Soms vermeldt de bijsluiter deze allergie bij de contra-indicaties.
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Murphy et al., (2011) vinden bij kinderen met een allergische constitutie en onder
andere bewezen kippeneiwitallergie, slechts één geval van een allergische reactie na
toediening van propofol. Patiënten die een allergie hebben voor soja dienen geen
propofol toegediend te krijgen, aangezien in de propofolemulsie soja is verwerkt. Naar
een allergie voor dit soort voedingsmiddelen zal in de screening moeten worden
gevraagd. Een allergie voor soja vormt dan dus een absolute contra-indicatie voor
sedatie met propofol.
Aanbevelingen
Volg bij het geven van eventuele sedatie aan patiënten de richtlijn PSA, in het bijzonder
de bijlage 1.13 van die richtlijn (www.kwaliteitskoepel.nl).
Hanteer een screening die bestaat uit minimaal de onderdelen, zoals beschreven in de
richtlijn PSA 2009 (www.kwaliteitskoepel.nl).
Sedeer patiënten met een ASA-klasse 3 (relatieve contra-indicatie) (American Society of
Anesthesiologists) niet zonder overleg met een anesthesioloog. Hieronder vallen onder
andere patiënten met een BMI >35.
Sedeer patiënten met een ASA 4 (American Society of Anesthesiologists) niet in een
abortuskliniek.
Overleg bij twijfel over patiëntveiligheid met een anesthesioloog.
Sedeer bij een allergie voor soja of propofol niet met propofol, maar gebruik een
alternatief.
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Bijlagen
Zoekverantwoordingen
Onderwerp
locale anesthesie bij een
zwangerschapsafbreking
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Database
Medline (OVID) 1990-okt.
2011
Engels, Nederlands, Duits,
Frans

Zoektermen
2 exp Abortion, Induced/ (31079)
3 ("pregnancy adj3 terminat*" or "induced abortion*").ti,ab. (4298)
4 abortion*.ti. (20754)
5 2 or 3 or 4 (40254)
6 ("surgical abortion" or "manual suction aspiration'" or "electric suction aspiration").ti,ab. (355)
7 exp curettage/ or "dilatation and curettage"/ (5784)
8 Dilatation/ (7862)
9 curettage.ti,ab. (7699)
10 Ambulatory Surgical Procedures/ (9356)
11 (surgery or sugical).ab,ti. (658592)
12 Dilatation.ti,ab. (38397)
13 7 or 8 or 9 or 10 or 11 or 12 (709493)
14 5 and 13 (2846) – instrumentele zwangerschapsafbreking
15 anesthesia, local/ or nerve block/ (24392)
16 ("local an?esthesia" or "nerve block*" or "paracervical block*" or "cervical block*").ti,ab. (19645)
17 ("urban sedation*" or "outpatient sedation*").ti,ab. (35)
18 (lidocaine or mepivacaine or ropivacaine or prilocaine).ti,ab. (19146)
19 exp Anesthetics, Local/ (85505)
20 15 or 16 or 17 or 18 or 19 (114521) – locale anesthesie
21 14 and 20 (150) – locale anesthesie en instrumentele abortus
22 exp *Analgesia/ (20389)
23 exp *Analgesics/ (240198)
24 *Anesthesia, Obstetrical/ (8860)
25 *Pain/pc [Prevention & Control] (4661)
26 exp *"anesthesia and analgesia"/ or conscious sedation/ (133149)
27 (sedation* or analgesia or analgesics or an?esthes* or analge*).ti,ab. (239708)
28 or/22-27 (479026)
29 5 and 28 (1047) anesthesie & abortus
30 Gestational Age/ (60968)
31 "gestational age*".ti,ab. (40012)
32 (pregnancy adj5 duration).ti,ab. (1664)
33 Amenorrhea/ or amenorrhea.ti,ab. (13082)

Aantal hits
103

34 30 or 31 or 32 or 33 (98921) – gestational age
35 29 and 34 (167) gestational age & anesthesie & abortus
36 13 and 35 (80) - gestational age & anesthesie & abortus & instrumentele abortus
51 anesthesia, general/ or anesthesia, intravenous/ (40208)
52 ("general an?esthesia" or "intravenous an?esthesia").ti,ab. (33602)
53 ((intravenous adj3 sedation) or (IV adj3 sedation)).ti,ab. (1775)
54 51 or 52 or 53 (61966) - algehele anesthesie
55 20 and 54 (7863) – algehele anesthesie & locale anesthesie
56 5 and 55 (79) – algehele anesthesie & locale anesthesie & abortus
57 21 or 36 or 56 (241)
60 limit 57 to (yr="1990 -Current" and (dutch or english or french or german)) (103)
1
Zoekfilter gebaseerd op filters zoals gebruikt door het Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN) http://www.sign.ac.uk/methodology/filters.html#systematic
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Onderwerp
contra-indicaties voor
sedatie
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Database
Medline (OVID) 1948 - sept.
2011
Engels, Nederlands, Duits,
Frans

Zoektermen
1 exp Abortion, Induced/ (30965)
2 ("pregnancy adj3 terminat*" or "induced abortion*").ti,ab. (4284)
3 abortion*.ti. (20605)
4 1 or 2 or 3 (40043)
27 exp *Analgesia/ (20273)
28 exp *Analgesics/ (236868)
29 *Anesthesia, Obstetrical/ (8730)
30 *Pain/pc [Prevention & Control] (4638)
31 exp *"anesthesia and analgesia"/ or conscious sedation/ (132016)
32 (sedation or analgesia or analgesics or anesthes* or analge*).ti,ab. (199281)
33 or/27-32 (452428)
34 4 and 33 (979)
38 Zoekfilter SR1 (8)
74 Comorbidity/ (52479)
75 (co-morbidit* or comorbidit*).ti,ab. (42118)
76 exp overweight/ or exp obesity/ (117026)
77 exp Body Mass Index/ (61212)
78 (obesity or "body mass index" or BMI).ti,ab. (171277)
79 adipositas.ti,ab. (141)
80 overweight.ti,ab. (27077)
81 or/74-80 (305878)
82 34 and 81 (7) comorbiditeit
83 adverse effects.af. (1244507)

Aantal hits
62

84 adverse effects.fs. (1203489)
85 (complications or contraindications).fs. (1458214)
86 exp Pneumonia, Aspiration/ (4865)
87 cardiovascular.ti,ab. (222837)
88 "pulmonary aspiration".ti,ab. (671)
89 "adverse event".ti,ab. (9492)
90 safety.ti,ab. (214145)
91 (hospital adj2 transfer).ti,ab. (417)
92 83 or 84 or 85 or 86 or 87 or 88 or 89 or 90 or 91 (2844392)
93 92 and 34 (379) adverse effects
94 exp risk/ or risk factors/ (690467)
95 risk.ti,ab. (970368)
96 83 or 84 or 85 or 89 or 90 or 91 or 94 or 95 (3538945)
97 exp Pneumonia, Aspiration/ (4865)
98 cardiovascular.ti,ab. (222837)
99 "pulmonary aspiration".ti,ab. (671)
100 (hospital adj2 transfer).ti,ab. (417)
101 97 or 98 or 99 or 100 (228456)
102 96 and 101 (126907)
103 102 and 34 (9)
105 94 or 95 (1276549)
106 93 and 105 (55) risico op adverse effects
107 contraindications.fs. (15428)
108 93 and 107 (1)
109 ("surgical abortion" or "manual suction aspiration'" or "electric suction aspiration").ti,ab. (352)
110 exp curettage/ or "dilatation and curettage"/ (5758)
111 Dilatation/ (7849)
112 curettage.ti,ab. (7657)
113 Ambulatory Surgical Procedures/ (9350)
114 (surgery or sugical).ab,ti. (653804)
115 109 or 110 or 111 or 112 or 113 or 114 (674193)
116 106 or 108 (56) risicofactoren of contraindicaties
117 115 and 116 (28) bovenstaande beperkt tot instrumentele abortus
122 34 and 96 (424)
130 4 and 115 (2773)
131 124 or 126 (22553)
132 130 and 131 (26)

29

133 safety.ti. (55648)
138 non-anesthesiologists.ti,ab. (41)
139 outpatient*.ti,ab. (92264)
140 outpatients/ (7037)
141 Ambulatory Care/ (32900)
144 133 or 138 or 139 or 140 or 141 (169449)
146 122 and 144 (51)
147 115 and 146 (34)
149 limit 147 to (dutch or english or french or german) (33)
150 66 and 115 (6) – SR beperkt tot instrumentele abortus
151 limit 82 to (dutch or english or french or german) (6) comorbiditeit
152 limit 117 to (dutch or english or french or german) (27) risicofactoren, contraindicaties & instrumentele
abortus
153 149 or 150 or 151 or 152 (63)
1
Zoekfilter gebaseerd op filters zoals gebruikt door het Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN) http://www.sign.ac.uk/methodology/filters.html#systematic
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Voorbeeld van een screening voor PSA in een abortuskliniek (CAS van CASA):
Hebt u gegeten of gedronken in de afgelopen zes uur?
Kunt u twee trappen lopen zonder buiten adem te zijn?
Hebt u ooit een (dreigend) hartinfarct gehad?
Hebt u last van hartkloppingen?
Wordt u kortademig bij platliggen?
Wordt u behandeld voor hoge bloeddruk?
Hebt u ooit een beroerte of tijdelijk spraakstoornis gehad?
Hebt u epilepsie?
Hebt u last van astma, chronische bronchitis of COPD?
Hebt u veel last van hoesten of slijm opgeven?
Bent u allergische voor jodium,plaatselijke verdovingsmiddelen, latex, fruit (bijvoorbeeld kiwi of banaan),
pinda’s of soya?
Hebt u een spierziekte?
Hebt u een afwijking aan de schildklier?
Hebt u een afwijking aan de lever?
Hebt u een afwijking aan de nieren?
Hebt u suikerziekte?
Hebt u klachten van maagzuur?
Hebt u snel last van blauwe plekken zonder duidelijke oorzaak, of doorbloeden bij kleine wondjes?
Draagt u contactlenzen?
Hebt u losse tanden of kiezen, of een uitneembaar kunstgebit?
Gebruikt u medicijnen?
Rookt u?
Gebruikt u drugs?
Hebt u kaakproblemen, of een beperkte opening van de mond?
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Hoofdstuk 4
Medicamenteuze zwangerschapsafbreking in
het eerste trimester
Uitgangsvraag: Wat is de optimale pijnbehandeling bij een medicamenteuze
zwangerschapsafbreking in het eerste trimester?
De uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen:
1.
Wat is de optimale pijnmedicatie?
2.
Wanneer moet men pijnstilling geven?
Inleiding
Medicamenteuze zwangerschapsafbreking wordt in Nederlandse abortusklinieken
toegepast tot 63 dagen amenorrhoe en uitgevoerd door het innemen van mifepriston
(de “abortuspil”) en het gebruik van misoprostol (prostaglandine) acht tot
tweeënzeventig uur na inname van mifepriston (Kulier et al., 2004; Nederlands
Genootschap van Abortusartsen, 2012). Mifepriston wordt in aanwezigheid van de
behandelende arts ingenomen. Misoprostol kan door de patiënt thuis zelf worden
toegediend. Meestal gebeurt de toediening van misoprostol vaginaal, omdat dat minder
gastrointestinale bijwerkingen heeft (Kulier et al., 2011). Wel gaat vaginale toediening
gepaard met meer pijn (Guest et al., 2007; Creinin et al., 2007; Schaff et al., 2001). In het
algemeen treedt de pijn op ongeveer een half uur tot drie uur na toediening van
misoprostol en vermindert of verdwijnt geheel als eenmaal de zwangerschap is
uitgestoten. De intensiteit van de pijn varieert van matige menstruatiepijn tot heftige
krampen. In een review (Penney, 2006) bleek dat 25% van de patiënten hun pijnbeleving
tijdens een medicamenteuze zwangerschapsafbreking in het eerste trimester als
maximaal voorstelbare pijn scoorden. Tevens bleek dat 75% van alle patiënten die een
medicamenteuze zwangerschapsafbreking in het eerste trimester ondergingen codeïne
gebruikten op de dag van prostaglandine-inname. In paragraaf 4.1 is onderzocht wat de
optimale pijnmedicatie is.
Aangezien misoprostol meestal wordt ingebracht in de thuissituatie van de patiënt,
komt alleen orale of rectale toediening van een analgeticum in aanmerking, zoals
paracetamol, een NSAID of een opiaat of een opioïd zoals Tramadol.
Zoeken en selecteren van literatuur
In de databases Medline, Embase en Cochrane is gezocht naar pijnbestrijding bij
patiënten die een zwangerschapsafbreking ondergaan. De zoekstrategie is weergegeven
in de bijlage van dit hoofdstuk. De literatuurzoekactie leverde 37 treffers op. Studies die
voldeden aan de volgende selectiecriteria zijn opgenomen in de samenvatting van de
literatuur: origineel onderzoek; gerandomiseerd onderzoek (RCT), systematische review
van RCT’s; vergelijking van verschillende strategieën pijnbehandeling bij patiënten die
een medicamenteuze zwangerschapsafbreking in het eerste trimester ondergaan; en
vermindering van pijnklachten (liefst op VAS) als uitkomstmaat.
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4.1 Wat is de optimale pijnmedicatie?
Samenvatting literatuur
Drie RCT’s (Livshits et al., 2009; Weber et al., 1990; Wiebe et al., 2001) hebben deze
vraagstelling onderzocht. Uit de evidencetabel in de bijlage van dit hoofdstuk blijkt dat
er duidelijke verschillen tussen de RCT’s zijn.
Er zijn verschillen in de studiepopulaties; zwangerschapsafbreking werd uitgevoerd door
inname van mifepriston 600 mg en 400 mcg misoprostol, beiden toegediend in het
ziekenhuis (Livshits), door inname van mifepriston 600 mg thuis en een intramusculaire
injectie van sulproston 500 mcg in het ziekenhuis 36 tot 48 uur na inname van
mifepriston (Weber) en door inname van methotrexaat 50 mg /m2 in het ziekenhuis en
vaginale toediening van misoprostol 800 mcg thuis drie tot zes dagen na inname van
methotrexaat (Wiebe).
Tevens zijn er verschillende pijnstillingsregimes vergeleken: ibuprofen 400 mg po versus
paracetamol 500 mg po bij pijnklachten (Livshits), alverine (supp.)2 of paracetamol
(supp.) 30 minuten voor de prostaglandine-injectie (Weber) en 400 mg ibuprofen (po) of
325 mg paracetamol met 30 mg codeïne (po) tegelijkertijd met het gebruik van de
prostaglandines (Wiebe). De ernst van de pijnklachten werd met verschillende
scoringssystemen gemeten: een 11 punten-schaal (Livshits; Wiebe) en een VAS-schaal
(Weber).
Ook de onderzochte uitkomstmaten waren verschillend: gemiddelde pijnreductie
(Livshits), maximale pijnklachten en duur van de pijnklachten (Weber) en gemiddelde
pijnscore (Wiebe).
De resultaten konden niet worden gepoold, omdat de drie RCT’s klinisch te heterogeen
waren. Livshits vond een statistisch significante pijnreductie in het voordeel van
ibuprofen en Weber vond dat het gebruik van dipropyline3 de duur van de pijnklachten
reduceerde.
In een systematische review in 2011 werd pijnbehandeling bij een medicamenteuze
zwangerschapsafbreking in het eerste en tweede trimester onderzocht (Jackson et al.,
2011). Naast de drie RCT’s (Livshits; Weber; Wiebe) includeerden de auteurs eveneens
een niet-gerandomiseerd onderzoek (Jain et al., 2001). Om die reden is deze review niet
opgenomen bij het beantwoorden van deze uitgangsvraag. Hun conclusies zijn echter
vergelijkbaar met deze van de huidige literatuuranalyse.
Bewijskracht van de literatuur
Voor de uitkomstmaat vermindering van pijnklachten is het moeilijk om het niveau van
de bewijskracht met de GRADE methode te bepalen, omdat de studies niet gepoold
konden worden. Er dient wel opgemerkt te worden dat in één van de drie RCT’s (Weber)
belangrijke beperkingen zijn in de studiekwaliteit (zie tabel quality assessment in de
bijlage van dit hoofdstuk). Tevens is er sprake van onnauwkeurigheid (imprecisie) gezien
het geringe aantal studiedeelnemers. Verder is er zeer grote onzekerheid over de
extrapoleerbaarheid van de resultaten van twee studies (Weber; Wiebe) naar de
Nederlandse situatie.

2
3
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Conclusies

Matige
bewijskracht
(GRADE)

Er is een statistisch significant verschil in pijnreductie in het voordeel
van ibuprofen 400 mg po vergeleken met paracetamol 500 mg po bij
patiënten
met
een
medicamenteuze
eerste
trimester
zwangerschapsafbreking en pijnklachten na de inname van
misoprostol.
Bronnen (Livshits et al., 2009)

Zeer lage
bewijskracht
(GRADE)

Pijnklachten
bij
patiënten
met
een
medicamenteuze
zwangerschapsafbreking in het eerste trimester duren minder lang
wanneer 30 minuten voor de toediening van de prostaglandines
dipropyline4 rectaal wordt gebruikt dan wanneer 600 mg paracetamol
(supplement) wordt gebruikt.
Bronnen (Weber et al., 1990)

Overwegingen
Medicamenten en dosering paracetamol
In de studies van Wiebe en Livshits wordt alleen ibuprofen onderzocht, maar het is
aannemelijk dat naproxen en diclofenac uit de NSAID-groep eveneens effectief zijn. In
de besproken studies is paracetamol (500 mg) ondergedoseerd. In Nederland is het
gebruikelijk om 1000 mg paracetamol te geven.
Gezien de ruime ervaring met de combinatie paracetamol-NSAID, het feit dat
paracetamol relatief weinig kost en minder bijwerkingen heeft dan een NSAID en de
(weliswaar zwakke) evidence dat een NSAID mogelijks effectiever is, raadt de werkgroep
een combinatie van beide middelen aan. Men kan dan vermijden dat men teveel van
een NSAID neemt. Het voordeel is dat er dan om de drie uur (in plaats van om de zes
uur) iets tegen de pijn kan worden ingenomen. Bijvoorbeeld 400 mg ibuprofen bij de
toediening van misoprostol, gevolgd door 1000 mg paracetamol drie uur later. Ook is
het mogelijk beide middelen gelijktijdig in te nemen.
NSAID’s en misoprostol
NSAID’s zijn prostaglandinesynthetaseremmers: stoffen die de aanmaak van
prostaglandines remmen. Theoretisch zouden NSAID’s de werking van reeds aanwezige
of toegediende prostaglandines (misoprostol ) niet kunnen tegenwerken. Ook in de
praktijk lijken NSAID’s geen invloed te hebben op toegediende prostaglandines.
Eveneens is in verschillende onderzoeken van een negatieve invloed van NSAID’s op de
werking van bijvoorbeeld misoprostol niets gebleken (Fiala et al., 2005; Li et al., 2003).
Aanbeveling
Adviseer als pijnbestrijding bij een medicamenteuze zwangerschapsafbreking een
NSAID, ongeveer drie uur later gevolgd door 1000 mg paracetamol of adviseer direct
een combinatie van beide.

4
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4.2

Wanneer moet men pijnstilling geven?

4.2a Moet men bij een medicamenteuze zwangerschapsafbreking in het eerste
trimester pijnstilling standaard ongeveer een uur vóór de toediening van de
prostaglandines geven of alleen op geleide van pijnklachten?
Samenvatting literatuur
Eén RCT (Weber) heeft deze vraagstelling gedeeltelijk5 onderzocht bij 45 eerste
trimester zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd door inname van mifepriston 600 mg
thuis en intramusculaire injectie van sulproston 500 mcg in het ziekenhuis 36 tot 48 uur
na inname van mifepriston (zie evidencetabel in de bijlage van dit hoofdstuk). De
auteurs vergeleken het effect van dipropyline6 of paracetamol rectaal toegediend 30
minuten voor de injectie van de prostaglandines met het effect van een placebo
(supplement). Pijn werd gemeten op een 10 cm VAS schaal. Het RCT liet geen verschil
zien in maximale pijnklachten tussen de dipropylinegroep of paracetamolgroep,
vergeleken met deze van de placebogroep. Tevens was er geen verschil in duur van de
pijnklachten tussen de dipropyline- en placebogroep. De pijnklachten duurden
significant langer in de paracetamolgroep, vergeleken met deze in de placebogroep.
NB: er dient opgemerkt te worden dat de intensiteit van de pijn bij multipara lager was
dan bij nullipara.
Bewijskracht van de literatuur
Voor ernst en duur van de pijnklachten is de bewijskracht zeer laag, omdat maar één
onderzoek met zeer ernstige beperkingen in de studiekwaliteit deze uitkomstmaat heeft
onderzocht (zie tabel quality assessment in de bijlage van dit hoofdstuk). Er is mogelijk
confounding, omdat in de placebogroep significant minder nullipara waren. Tevens is er
gebrek aan precisie en onzekerheid over de extrapoleerbaarheid van de resultaten naar
de Nederlandse situatie, omdat spasmolytica in Nederland niet toegepast worden bij
een medicamenteuze zwangerschapsafbreking (zie evidencetabel in de bijlage van dit
hoofdstuk).
Conclusies

Zeer lage
bewijskracht
(GRADE)

Rectale toediening van 80 mg dipropyline7 30 minuten voor de
toediening van de prostaglandines heeft geen effect op de ernst en de
duur van de pijnklachten bij patiënten met een
zwangerschapsafbreking uitgevoerd met mifepriston po en sulproston
im.
Bronnen (Weber et al., 1990)

5

Auteurs hebben het toedienen van dipropyline of paracetamol 30 minuten voor de
ingreep vergeleken met een placebo en niet met het toedienen van dipropyline of
paracetamol bij opkomende pijnklachten.

6
7
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Zeer lage
bewijskracht
(GRADE)

Rectale toediening van 600 mg paracetamol 30 minuten voor de
toediening van de prostaglandines heeft geen effect op de ernst van
de pijnklachten en een negatief effect op de duur van de pijnklachten
bij patiënten met een zwangerschapsafbreking uitgevoerd met
mifepriston po en sulproston im.
Bronnen (Weber et al., 1990)

4.2b Moet men bij een medicamenteuze zwangerschapsafbreking in het eerste
trimester pijnstilling standaard tegelijkertijd met de toediening van de prostaglandines
geven of alleen op geleide van de pijnklachten?
Samenvatting literatuur
Eén RCT (Wiebe) heeft deze vraagstelling gedeeltelijk onderzocht bij 281 eerste
trimester zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd door inname van methotrexaat 50 mg /
m2 in het ziekenhuis en vaginale toediening van misoprostol 800 mcg thuis, drie tot zes
dagen na inname van methotrexaat situatie (zie evidencetabel in de bijlage van dit
hoofdstuk). De auteurs vergeleken het effect van 400 mg ibuprofen (NSAID) of 325 mg
paracetamol met 30 mg codeïne, dat werd ingenomen op het ogenblik dat de
prostaglandines werden toegediend, met het effect van een placebo (po). Pijn werd op
een 11-punten schaal gemeten. Het RCT liet zien dat toediening van pijnstillers voordat
er pijnklachten waren, geen effect had op de gemiddelde pijnscore binnen 24 uur na het
gebruik van de prostaglandines. Het aantal patiënten met bijwerkingen was
vergelijkbaar tussen beide groepen.
NB: er dient opgemerkt te worden dat de gemiddelde pijnscore 6.2 was op een
pijnschaal van 1-10. 23,4% van de studiedeelnemers gaf een pijnscore van negen tot tien
aan. Jonge patiënten rapporteerden meer pijn, evenals patiënten die veel
menstruatiepijn hebben.
Bewijskracht van de literatuur
Voor de ernst van de pijnklachten en het aantal bijwerkingen is de bewijskracht zeer
laag, omdat maar één onderzoek met gebrek aan precisie deze uitkomstmaten heeft
onderzocht. Tevens is er zeer grote onzekerheid over de extrapoleerbaarheid van de
resultaten van deze studie naar de Nederlandse situatie, omdat het medicamenteuze
regime voor zwangerschapsafbreking in de studie niet overeenkomt met dat in
Nederland en de dosering van paracetamol verschillend is situatie (zie evidencetabel in
de bijlage van dit hoofdstuk).
Conclusie

Zeer lage
bewijskracht
(GRADE)

Inname van ibuprofen of paracetamol met codeïne voordat er
pijnklachten zijn, heeft geen effect op de gemiddelde pijnscore binnen
24 uur na het gebruik van de prostaglandines bij patiënten met een
zwangerschapsafbreking uitgevoerd door inname van methotrexaat
en vaginale toediening van misoprostol.
Bronnen (Wiebe et al, 2001)
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4.2c Moet men bij een medicamenteuze zwangerschapsafbreking in het eerste
trimester pijnstilling standaard na toediening van de prostaglandines geven of alleen op
geleide van de pijnklachten?
Samenvatting literatuur
De werkgroep heeft geen RCT’s gevonden die deze vraagstelling hebben onderzocht.
Overwegingen
De ervaringen uit de praktijk zijn dat ondanks de profylactische inname van pijnstillers
patiënten alsnog hevige pijn kunnen ervaren. Uit de onderzoeken van Weber en
Westhoff et al. (2000a en 2000b) komt dit ook naar voren.
Gezien dat 1) de resorptie van analgetica slechter is op het moment van pijn, 2) het
risico op ongunstige effecten bij de inname van analgetica relatief klein is, 3) de
bewijskracht van het wetenschappelijke bewijs over profylactische inname van
analgetica zeer laag is en (4) het de praktijkervaring is dat profylactische inname van
analgetica wel zinvol is (let op: dosering paracetamol 1000 mg), is de werkgroep van
mening dat het profylactisch toedienen van een pijnstiller te adviseren valt om de
maximale pijn te voorkomen.
Aanbevelingen
Adviseer aan patiënten om pijnstillers bij voorkeur 30 minuten vóór of tijdens de inname
van misoprostol in te nemen.
Informeer patiënten die een medicamenteuze zwangerschapsonderbreking ondergaan,
dat de buikpijn hevig kan zijn na de inname van misoprostol.
Kennishiaten
Het is onvoldoende onderzocht welke pijnmedicatie wanneer dient te worden gegeven
bij een medicamenteuze zwangerschapsafbreking in het eerste trimester. De werkgroep
beveelt nader onderzoek aan.
Literatuurlijst
Creinin, M.D., Schreiber, C.A., Bednarek, P., Lintu, H.,Wagner, M.S., & Meijn, L. (2007). Mifepristone and
misoprostol administered simultaneously versus 24 hours apart for abortion: a randomized controlled trial.
Obstet.Gynecol, 109 (4), 885-94.
Fiala,C., Swahn, M.L., Stephansson, O., & Gemzell-Danielsson, K. (2005). The effect of non-steroidal antiinflammatory drugs on medical abortion with mifepristone and misoprostol at 13-22 weeks gestation.
Hum.Reprod., 20 (11), 3072-77.
Guest, J., Chien, P.F.,Thomson, M.A., & Kossein, M.Z. (2007). Randomised controlled trial comparing the efficacy
of same-day administration of mifepristoneand misoprostol for termination of pregnancy with the standard
36-48 hour protocol. BJOG, 114, 207-215.
Jackson, E., & Kapp, N. (2011). Pain control in first-trimester and second-trimester medical termination of
pregnancy: a systematic review. Contraception, 83 (2), 116-26.
Jain, J.K., Harwood, B., Meckstroth, K.R., & Mishell, D.R. (2001). Early pregnancy termination with vaginal
misoprostol combined with loperamide and acetaminophen prophylaxis. Contraception, 63 (4), 217-21.
Kulier, R., Gulmezoglu, A. M., Hofmeyr, G. J., Cheng, L. N., & Campana, A. (2004). Medical methods for first
trimester abortion. Cochrane Database Syst.Rev., CD002855.
Kulier, R., Kapp, N., Gülmezoglu, A.M., Hofmeyr, G.J., Cheng, L., & Campana, A. (2011). Medical methods for first
trimester abortion. Cochrane Database Syst Rev., CD002855.
Li, C.F., Wong, C.Y., Chan, C.P., & Ho, P.C. (2003). A study of co-treatment of nonsteroidal anti-inflammatory
drugs (NSAIDs) with misoprostol for cervical priming before suction termination of first trimester pregnancy.
Contraception, 67 (2), 101-5.

37

Livshits, A., Machtinger, R., David, L.B., Spira, M., Moshe-Zahav, A., & Seidman, D.S. (2009). Ibuprofen and
paracetamol for pain relief during medical abortion: a double-blind randomized controlled study.
Fertil.Steril, 91 (5), 1877-80.
Nederlands Genootschap van Abortusartsen (2012). Richtlijn Begeleiding van vrouwen die een
zwangerschapsafbreking ondergaan. Geraadpleegd op 17 oktober 2011 via
http://www.ngva.net/public/dokter_info/?section=10
Penney, G. (2006). Treatment of pain during medical abortion. Contraception, 74 (1), 45-47.
Schaff, E.A., Fielding, S.L., & Westhoff, C. (2001). Randomized trial of oral versus vaginal misoprostol one day
after mifepristone for early medical abortion. Contraception, 64, 81-85.
Weber, B. & Fontan, J.E. (1990). Acetaminophen as a pain enhancer during voluntary interruption of pregnancy
with mifepristone and sulprostone. Eur.J.Clin.Pharmacol., 39 (6), 609.
Westhoff, C., Dasmahapatra, R., & Schaff, E. (2000b). Analgesia during at-home use of misoprostol as part of a
medical abortion regimen. Contraception, 62 (6), 311-314.
Westhoff, C., Dasmahapatra, R., Winikoff, B., & Clarke, S. (2000a). Predictors of analgesia use during supervised
medical abortion. The Mifepristone Clinical Trials Group. Contraception, 61, 225-229.
Wiebe, E. (2001). Pain control in medical abortion. International Journal of Gynecology and Obstetrics; 74, 275280.

38

Bijlagen
Zoekverantwoording
Onderwerp
Pijnbehandeling bij
medicamenteuze abortus

Database
Medline (OVID)
1948-okt. 2011
Engels,
Nederlands, Duits

Cochrane (Wiley)

Zoektermen
1 exp Abortion, Induced/ (31065)
2 ("pregnancy adj3 terminat*" or "induced abortion*").ti,ab. (4295)
3 abortion*.ti. (20739)
4 1 or 2 or 3 (40229)
5 Misoprostol/ or exp Abortifacient Agents/ (48114)
6 Mifepristone/ (4852)
7 misoprostol.ab,ti. (3259)
15 "medical abortion".ti,ab. (777)
16 Mifepristone.ti,ab. (2284)
17 prostaglandin*.ti,ab. (83752)
18 5 or 6 or 7 or 15 or 16 or 17 (123815)
19 4 and 18 (4258)
20 exp anti-inflammatory agents, non-steroidal/ or diclofenac/ (141878)
21 NSAID*.ti,ab. (15511)
22 Acetaminophen/ (12480)
23 paracetamol.ti,ab. (6809)
24 exp Analgesics, Opioid/ (84549)
25 opioid*.ti,ab. (49677)
26 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 (262922)
28 diclofenac.ti,ab. (6561)
29 26 or 28 (264094)
30 19 and 29 (86)
35 limit 30 to (dutch or english or german) (80)
26 Zoekfilter SR (1)
65 Zoekfilter RCT (23)

#2
#3
#4
#5
#6
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MeSH descriptor Abortion, Induced explode all trees
(#1 OR #2)
MeSH descriptor Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal explode all trees
MeSH descriptor Analgesics, Opioid explode all trees
(opiod* or diclofenac):ti,ab,kw

Aantal hits
37 SR en RCT

Embase
(Elsevier)

#7
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24

(#6 OR #5 OR #4)
(abortion):ti
(#14 OR #2)
(#15 AND #7)
MeSH descriptor Mifepristone explode all trees
MeSH descriptor Misoprostol explode all trees
MeSH descriptor Abortifacient Agents, Nonsteroidal explode all trees
(mifepristone or misoprostol or prostaglandin*):ti,ab,kw
(#17 OR #18 OR #19 OR #20)
"medical abortion":ti,ab,kw
(#21 OR #22)
(#23 AND #16) > 16 refs. 16 dubbel met search Medline

'abortive agent'/exp OR 'misoprostol'/exp OR 'mifepristone'/exp OR misoprostol:ab,ti OR mifepristone:ab,ti OR
prostaglandin*:ab,ti OR 'medical abortion'/exp OR 'medical abortion':ab,ti AND ('induced abortion'/exp/mj OR
(induced NEAR/2 abortion):ab,ti OR (pregnancy NEAR/2 termination):ab,ti OR abortion:ti) AND ('nonsteroid
antiinflammatory agent'/exp/mj OR nsaid*:ab,ti OR diclofenac:ab,ti OR 'paracetamol'/exp/mj OR
paracetamol:ab,ti OR 'narcotic analgesic agent'/exp/mj OR opioid*:ab,ti OR acetaminophen:ab,ti) AND
([dutch]/lim OR [english]/lim OR [german]/lim) AND [embase]/lim > RCTs en SR
25 refs. > 12 dubbel
1
Zoekfilter gebaseerd op filters zoals gebruikt door het Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN) http://www.sign.ac.uk/methodology/filters.html#systematic
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Bijlage Evidencetabel
Table Assessment of trial quality
Concealment of allocation

Blinding
patients

Blinding care provider

Blinding outcome assessor

Drop-out rate described and acceptable

Analysis by intention-to-treat

Livshit 2009

adequate

adequate

adequate

adequate

No

Weber 1990

unclear

unclear

unclear

unclear

Wiebe 2001

adequate

unclear

unclear

unclear

10% (12 / 120)
Inadequate reported;
No reason for selective loss
16% (7 / 45)
Inadequate reported
9% (26 / 281)
Inadequate reported

No
No

Table Study populations, interventions and outcome definitions

Livshits 2009

Design

Setting

Demographics

Treatment (T) and
control group (C)

Outcomes

Remarks

Double-blind
RCT
(medication
was identical
in numbers,
size, color
and shape)

120 women 18-35 years of age
and gestational age < 7 weeks
who chose to undergo a medical
abortion.

Time (h) of pain appearance
after misoprostol:
T: 0.87 ± 0.9
C: 1.05 ± 1.08

T*: ibuprofen 400
mg po (NSAID)

Abortion regimen given in the
hospital:
Mifepristone 600 mg po and
misoprostol 400 mcg po 2 days
later

Mean pain score before the
analgesics:
T: 8.20 ± 1.72
C: 8.35 ± 1.59

Successful treatment:
Endometrial thickness > 15 mm was
considered to be a failure assessed by
ultrasound examination 10-14 days after
medical abortion.
T: 54 / 59
C: 41 / 49
P > 0.05

Authors
concluded that
ibuprofen is more
effective than
paracetamol for
pain reduction
during medical
abortion.

Pain relief
a) Mean difference in decrease in pain score
Measured by a 11-point numeric pain scale
collected immediately after misoprostol and
1 hour after analgesic medications.
T: 4.80 ± 1.47
C: 2.67 ± 1.39
P < 0.0001

Authors also
showed that
ibuprofen use did
not interfere with
the action of
misoprostol.

Abortion or pregnancy in the
past:
No differences between T
and C

C*: acetaminophen
500 mg po
(paracetamol)
*a) after
misoprostol when
pain relief was
necessary; b) if no
relief within 1 hour:
second-line
analgesia:
metamizole 500 mg

b) Number of patients who asked for secondline analgesia
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Weber 1990

RCT

45 pregnant women with a
gestational age ≤ 49 days; mean
age not reported
Abortion regimen:
Mifepristone 600 mg po at
home and sulprostone 500 mcg
IM given in the hospital 36 – 48
h later

Gestational age (days):
??
Pregnancy in the past:
T1: 5 / 14
T2: 4 /10
C: 9 / 14

8

T1 (14)*: alverine
80 mg supp.sitory
9
(dipropyline 
antispasmodic

T2 (10)*:
acetaminophen 600
mg suppository
(Dafalgan)
C (14)*: placebo
supp.sitory
* ± 30 min before IM
injection of
sulprostone

Wiebe 2001

RCT

281 pregnant women with a
mean age of 27.7 years (± 6.7)
and a gestational age ≤ 49 days
Abortion regimen:
2
Methotrexate 50 mg / m po (?)
given in the hospital and
misoprostol 800 mcg vaginally
at home 3 to 6 days after
methotrexate
Note: at the same time as

8
9

Niet in Nederland verkrijgbaar
Niet in Nederland verkrijgbaar
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Period pain score:
T1: 5.3 ± 2.7
T2: 4.7 ± 2.9
C: 4.9 ± 2.9
Gestational age (days):
T1: 40.9 ± 4.9
T2: 40.5 ± 6.5
C: 40.7 ± 4.7
Abortion or pregnancy in the
past:

T1 (89)*: ibuprofen
400 mg po
T2 (83)*:
acetaminophen 325
mg with 30 mg
codeine po
C (83)*: placebo po
*at the same time as
the administration

T: 4 / 108
C: 13 / 108
P < 0.005
Maximal pain:
Pain was measured by 10-cm VAS collected
every 30 min for 2 h after sulprostone
T1: 4.99 ± 8
T2: 4.88 ± 9.4
C: 2.48 ± 6.4 (see remarks)
T1 vs C: p > 0.05 (NS)
T2 vs C: p > 0.05 (NS)
T1 vs T2: p > 0.05 (NS)
Duration of pain from the time of injection of
sulprostone
Measured every 10 minutes
T1: 10.3 ± 1.5
T2: 15.7 ± 2.0
C: 11.3 ± 2.1
T1 vs C: p > 0.05 (NS)
T2 vs C: p < 0.05
T1 vs T2: p < 0.05 (S)
Mean pain score within 24 h of misoprostol
use:
Daily symptom log detailing pain on an 11point numeric scale (0: no pain; 10: pain as
bad as it can be). A difference of at least 1.3
was determined to be clinically significant
based on a previous pain study.
T1: 6.2 ± 2.6
T2: 6.0 ± 3.0
C: 6.5 ± 3.0
T1 vs C: p > 0.05 (NS)
T2 vs C: p > 0.05 (NS)

Possible
confounding due
to parity and age;
significantly fewer
nulliparous
women in
placebogroup.

Authors
concluded that
pain medication
given before the
onset of the pain
did not reduce
the amount of
severe pain.
Preprocedure
anxiety,
depression and

patients inserted the
misoprostol vaginally they also
received dimenhydramine 50
mg po to prevent vomiting.
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T1: 0.7 ± 0.9
T2: 0.6 ± 1.0
C: 0.7 ± 0.9

of misoprostol

T1 vs T2: p > 0.05 (NS)
Side effects during the first 24 h:
Fever, vomiting nausea, headache, diarrhea,
chills, dizziness or tiredness.
T1: 76 / 89
T2: 66 / 83
C: 76 / 83
T1 vs C: p > 0.05 (NS)
T2 vs C: p > 0.05 (NS)
T1 vs T2: p > 0.05 (NS)

dysmenorrhoea
assessed with
validated
questions (groups
were
comparable).

Hoofdstuk 5

Instrumentele zwangerschapsafbreking

Uitgangsvraag: Wat is de optimale pijnbehandeling bij een
zwangerschapsafbreking in het eerste en tweede trimester?

instrumentele

De uitgangsvraag omvat de volgende deelvragen:
Pijnmedicatie (oraal of rectaal)
5.1
Is het voldoende alleen een orale of rectale pijnstiller te geven in het eerste trimester
(zonder paracervicaal blok of sedatie)?
Paracervicaal blok (PCB)
5.2
Wat is de plaats van een paracervicaal blok?
5.3
Wat is het optimale middel en de optimale dosering voor het uitvoeren van een
paracervicaal blok?
5.4
Is er een voorkeur voor een intracervicaal blok of een paracervicaal blok?
5.5
Heeft een diepe paracervicaal blok de voorkeur boven een standaard paracervicaal blok?
5.6
Heeft een paracervicaal blok met vier injecties de voorkeur boven een paracervicaal blok
met twee injecties?
5.7
Dient men te wachten na het plaatsen van een paracervicaal blok?
5.8
Wat is de plaats van premedicatie bij een paracervicaal blok?
Sedatie / algehele anesthesie
5.9
Wat is de plaats van premedicatie bij sedatie of algehele anesthesie voor
zwangerschapsafbreking?
5.10 Wat is het optimale middel, de toedieningsvorm en dosering voor het uitvoeren van
sedatie / algehele anesthesie?

Inleiding
Aan de keus voor een zwangerschapsafbreking gaat vaak een moeilijke periode vooraf, een extra
argument om de behandeling dan zo ‘’aangenaam mogelijk’’ te laten verlopen. In de huidige
praktijk wordt niet systematisch aandacht besteed aan pijnbestrijding en pijnbehandeling.
Pijn kan samenhangen met stress, daarom is duidelijke uitleg van de procedure noodzakelijk. In
dit hoofdstuk is onderzocht in welke fase van de behandeling met welke middelen de
pijn(beleving) verminderd kan worden.
De werkgroep achtte de uitkomstmaten: pijnreductie, patiëntentevredenheid en bijwerkingen in
termen van bloedverlies, respiratoire of cardiale complicaties van belang. De werkgroep
definieerde niet a priori de uitkomstmaten, maar hanteerde de in de studies gebruikte definities.
Zoeken en selecteren van literatuur
In de databases Medline, Embase en Cochrane is met relevante zoektermen gezocht naar
pijnbestrijding bij patiënten die een instrumentele zwangerschapsafbreking ondergaan. De
zoekverantwoording is weergegeven in de bijlage van dit hoofdstuk. De literatuurzoekactie
leverde 265 treffers op. Studies die voldeden aan de volgende selectiecriteria zijn opgenomen in
de samenvatting van de literatuur: origineel onderzoek; gerandomiseerd onderzoek (RCT),
systematische review van RCT’s; vergelijking van verschillende strategieën pijnbehandeling bij
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patiënten die een instrumentele zwangerschapsafbreking in het eerste trimester ondergaan; en
vermindering van pijnklachten (liefst op de VAS) als uitkomstmaat.
In de literatuuranalyse is één systematische review (Renner et al., 2009) opgenomen. Uit deze
review zijn alleen die gegevens die betrekking hebben op de uitgangsvraag in de richtlijn
opgenomen. Tevens zijn zes RCT’s opgenomen die na de searchdatum van de review van Renner
gepubliceerd werden (Agostini et al., 2008; Khazin et al., 2011; Lazenby et al., 2009; Mankowski
et al., 2009; Romero et al., 2008; Zhuang et al., 2010). In de bijlagen (Bijlagen Hoofdstuk 5: C
Exclusie van studies) staan de studies vermeld die geëxcludeerd zijn en de redenen van exclusie.

5.1

Is het voldoende alleen een orale of rectale pijnstiller te geven in het eerste trimester
(zonder paracervicaal blok of sedatie)?

Samenvatting literatuur
Li et al., (2003) vonden bij 99 patiënten, die in het eerste trimester werden behandeld met
instrumentele zwangerschapsafbreking, dat toediening van diclofenac alléén niet effectief was
voor pijnreductie tijdens de vacuümcurettage en na de ingreep.
Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht van de effectiviteit van diclofenac is laag vanwege imprecisie.
Conclusie
Lage
bewijskracht
(GRADE)

Diclofenac alléén is niet effectief als pijnbestrijding bij de aspiratie en na de
ingreep.
Bronnen (Renner et al., 2009 (Li et al., 2003))

Overwegingen
In de praktijk wordt alleen bij hoge uitzondering een behandeling met alleen pijnstilling
uitgevoerd, bijvoorbeeld bij een gebleken of vermoede allergie voor lokaalanesthetica. Om de
dilatatiepijn te verminderen, kan gedacht worden aan cervixpriming met misoprostol of het
toedienen van mifepriston ongeveer 36 uur voor de ingreep. Het is ook mogelijk laminaria
(plantaardig product om de cervix te dilateren) te gebruiken, maar daar is onder abortusartsen
in Nederland weinig ervaring mee. Tevens is er bij de literatuursearch niet gericht gezocht naar
studies die het effect van laminaria onderzocht hebben.
Aanbeveling
Geef meer dan alleen orale of rectale pijnstilling bij een instrumentele abortus in het eerste
trimester.

5.2

Wat is de plaats van een paracervicaal blok?

Samenvatting literatuur
Glantz et al., (2001) vonden bij 82 patiënten die een instrumentele zwangerschapsafbreking in
het eerste trimester ondergingen dat een PCB met chloroprocaïne 1% in vergelijking met een
placebo (0,9% benzylacohol) de pijn verminderde tijdens dilatatie (WMD -0.90; 95% BI -1.78 tot 0.02), evacuatie (WMD -1.50; 95% BI -2.45 tot -0.55) en na de ingreep (WMD -1.50; 95% CI -2.54
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tot -0.46). Kan 2004 vond bij 135 patiënten die een instrumentele zwangerschapsafbreking in
het eerste trimester ondergingen met fentanyl en midazolam (“conscious sedation” = matige
sedatie), dat een PCB met lidocaïne 1% (10 mg/ml) vergeleken met geen PCB geen vermindering
in pijn tijdens dilatatie, evacuatie en na de ingreep.
In een RCT van 72 patiënten met een gemiddelde zwangerschapsduur van bijna 16 weken die
een zwangerschapsafbreking onder diepe sedatie of algehele anesthesie ondergingen, vond
Lazenby dat een additionele paracervical blok met 10 ml 0.5% marcaine geen meerwaarde heeft
in termen van minder pijn.
De evidencetabellen van de studies van Glantz 2001 en Kan 2004 staan in de review van Renner
2009. De studie van Lazenby 2009 vindt u in de evidencetabel in de bijlage van dit hoofdstuk,
omdat deze studie na de search datum van de review van Renner 2009 gepubliceerd is.
Bewijskracht van de literatuur
De bewijskracht voor de uitkomst vermindering van pijn is met twee niveaus verlaagd gezien het
geringe aantal patiënten (bias ten gevolge van imprecisie) en bij Kan 2004 bovendien vanwege
de combinatie van PCB met matige sedatie.
Conclusies
Lage
Een PCB bij patiënten zonder sedatie geeft een verlaging van de pijnbeleving
bewijstijdens dilatatie/evacuatie en na de ingreep.
kracht
(GRADE)
Bronnen (Renner et al., 2009 (Glantz et al., 2001))
Lage
bewijskracht
(GRADE)

Bij een eerste en tweede trimester instrumentele zwangerschapsafbreking
reduceert een PCB met sedatie de pijnbeleving na de ingreep niet.
Bronnen (Renner et al., 2009 (Kan 2004; Lazenby 2009))

Overwegingen
Hoewel de bewijskracht van de gevonden onderzoeken niet hoog is, is de werkgroep van mening
dat ten tijde van de dilatatie met een PCB, een reële verlaging van de pijnscore mogelijk is.
Sommige werkgroepleden vinden dat in de praktijk bij nullipara, naast de sedatie, een PCB
geïndiceerd is.
Aanbevelingen
Zet bij nullipara altijd een paracervicaal blok, behalve bij algehele anesthesie.
Zet bij multipara een paracervicaal blok indien er geen matige of diepe sedatie of geen algehele
anesthesie wordt gegeven.

5.3

Wat is het optimale middel en de optimale dosering voor het uitvoeren van een
paracervicaal blok?

Samenvatting literatuur
Er zijn drie onderzoeken (Wiebe 1992, Wiebe 1995, Wiebe 1996) die verschillende locaal
anesthetica hebben vergeleken. Wiebe 1992 vond dat gebufferde lidocaïne 2% (20 mg/mL ) de
pijn bij dilatatie (WMD -0.80; 95% BI -0.89 tot -0.71) en na de ingreep (WMD -0.40; 95% BI -0.49
tot -0.31) vermindert ten opzichte van standaard lidocaïne 2%. Wiebe 1995 vond dat gebufferde
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lidocaïne 1% wel effect heeft op de pijn tijdens vacuümcurettage ( WMD -0.96; 95% BI -1.67 tot 0.25), maar geen effect heeft op pijn na de procedure in vergelijking met standaard lidocaïne 1%.
Wiebe 1996 vond geen verschil in pijnreductie tijdens vacuümcurettage tussen lidocaïne 0,5% en
1%.
In een RCT van 114 zwangerschapsafbrekingen in het eerste trimester vergeleek Agostini in 2008
een PCB met 20 ml ropivacaine (zonder epinephrine) met een PCB met lidocaine 1% met
epinephrine (0.005 mg/mL) en vond geen verschil in pijnbeleving vlak na de ingreep of twee c.q.
vier uur postoperatief. Tijdens de ingreep was er een licht verschil in pijnbeleving in het voordeel
van ropivacaine. Alle patiënten kregen twee uur voor de ingreep intravaginaal 200-mcg
misoprostol tabletten en tijdens de ingreep 1 g paracetamol intraveneus.
De evidencetabellen van de studies van Wiebe (1992) en Wiebe et al., (1995 en 1996) staan in de
review van Renner. De studie van Agostini vindt u in de evidencetabel in de bijlage van dit
hoofdstuk, omdat deze studie na de search datum van de review van Renner gepubliceerd is.
Bewijskracht van de literatuur
a) Voor vergelijkingen in de review van Renner: voor de uitkomstmaat pijnvermindering bij
dilatatie, vacuümcurettage en na de ingreep is de bewijskracht zeer laag vanwege beperkingen
in onderzoeksopzet, imprecisie en niet beschikbaar zijn van gebufferde lidocaïne in Nederland.
b) Voor vergelijking ropivacaine versus lidocaine met 1% met epinephrine (0.005 mg/mL): voor
de uitkomstmaat pijnvermindering tijdens de ingreep, vlak na de ingreep en 2 uur / 4 uur na de
ingreep is de bewijskracht laag vanwege imprecisie.
Conclusies
Gebufferde lidocaïne 2% vermindert de pijn bij dilatatie en na de ingreep ten
opzichte van standaard lidocaïne 2%.
Zeer lage
bewijskracht
(GRADE)

Gebufferde lidocaïne 1% vermindert de pijn bij vacuümcurettage ten opzichte van
standaard lidocaïne 1%.
Lidocaïne 1% is voor een PCB niet effectiever dan lidocaïne 0,5% in gelijke
volumina.
Bronnen (Renner et al., 2009 (Wiebe 1992; Wiebe et al., 1995 en 1996))

Lage
bewijskracht
(GRADE)

Ropivacaine 0.75% vermindert de pijn tijdens de ingreep ten opzichte van lidocaine
1% met epinephrine 0.005 mg/mL, maar niet de pijn vlak na de ingreep, 2 uur en 4
uur na de ingreep.
Bronnen (Agostini et al., 2008)

Overwegingen
Agostini vergeleek twee middelen waarvan al bekend is dat de ropivacine 0,75% meer
pijnstillend effect heeft dan lidocaine 1%; het was interessanter geweest als hij een vergelijking
had gemaakt met lidocaine 2%.
Het lijkt niet waarschijnlijk dat er verschill qua pijnstillend effect bestaat tussen lidocaine 0,5%
1% en 2%. Het gebruik van lidocaine 0,5% zou minder snel leiden tot het bereiken van de
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toxische grens. Het voeren van meerdere sterktes van een lokaalanestheticum verhoogt de kans
op verwisselingen en daarmee het risico op overdoseringen. Vanuit het oogpunt van hygiëne en
kans op fouten wordt het zelf mengen van oplossingen afgeraden door de werkgroep.
Aanbevelingen
Gebruik lidocaïne 0,5% (5 mg/ml) of 1% (10 mg/ml). Overschrijd hierbij niet de
maximumdosering van 4 mg per kg.
Gebruik binnen een instelling altijd één sterkte van een bepaald locaal anestheticum.
Gebruik alleen kant-en-klare oplossingen van locaal anesthetica.

5.4

Is er een voorkeur voor intracervicaal blok of een paracervicaal blok?

Samenvatting literatuur
In een RCT van 132 patiënten die een zwangerschapsafbreking in het eerste trimester onder
midazolam en fentanyl ondergingen, vergeleek Mankowski in 2009 een paracervicale blok met
20 ml gebufferde lidocaine 1% met een intracervicaal blok met 20 lidocaine en vond geen
verschil in VAS-scores tijdens dilatatie en curretage.
De studie van Mankowski vindt u in de evidencetabel in de bijlage van dit hoofdstuk, omdat deze
studie na de search datum van de review van Renner gepubliceerd is.
Bewijskracht
Voor de uitkomstmaat pijn tijdens dilatatie en tijdens currettage is de bewijskracht laag vanwege
imprecisie.
Conclusie
Er is geen verschil in pijnbeleving tijdens dilatatie en vacuümcurettage met
Lage bewijs- betrekking tot een paracervicaal of intracervicaal blok bij een
kracht
zwangerschapsafbreking in het eerste trimester onder sedatie.
(GRADE)
Bronnen (Mankowski et al., 2009)
Overwegingen
Een rondvraag in een van de klinieken leerde dat de vier aanwezige artsen geen van allen
dezelfde techniek toepasten. De gevonden literatuur noodzaakt niet om een vorm van PCB voor
te schrijven.
Aanbeveling
De werkgroep spreekt geen voorkeur uit voor een van beide paracervicale technieken, i.e. het
intracervicale blok of paracervicale blok.
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5.5

Heeft een diepe paracervicaal blok de voorkeur boven een standaard paracervicaal blok?

Samenvatting literatuur
Een meta-analyse van twee studies (Cetin; Wiebe, 1992) vond een significante pijnreductie
tijdens dilatatie en vacuümcurettage wanneer de PCB diep (3 cm) werd uitgevoerd ten opzichte
van een klassieke techniek (1 tot 1,5 cm) bij 229 patiënten die een instrumentele
zwangerschapsafbreking in het eerste trimester ondergingen.
Opmerking: Standaard PCB-injectie vindt plaats op een diepte van 1 tot 1,5 cm per injectie. Er
bestaan variaties in techniek, waarbij dieptes tot ruim 3 cm voorkomen.
Bewijskracht van de literatuur
Voor pijnvermindering bij dilatatie en vacuümcurettage is de bewijskracht laag vanwege
beperkingen in onderzoeksopzet en imprecisie.
Conclusie
Lage
bewijskracht
(GRADE)

Diepe PCB (3 cm) reduceert de pijnklachten tijdens dilatatie en vacuümcurettage
van een zwangerschapsafbreking in het eerste trimester.
Bronnen (Renner et al., 2009 (Cetin et al., 1997; Wiebe, 1992))

Overwegingen
In Nederland wordt tot op heden geen onderscheid gemaakt in de diepte van de injectie van een
PCB. De werkgroepleden kunnen niet goed aangeven hoe diep de PCB gezet wordt. Men is bij
een te diepe PCB huiverig om een arterie aan te prikken. Sommigen zijn ook van mening dat
diepe PCBs pijnlijker zijn.
Aanbeveling
Injecteer de lokale anesthetica bij een paracervicaal blok op een diepte van 1,5 tot 3 cm van de
cervix.

5.6

Heeft een paracervicaal blok met vier injecties de voorkeur boven een paracervicaal
blok met twee injecties?

Samenvatting literatuur
Glantz vond geen verschil in pijnlijkheid van de injecties, tijdens vacuümcurettage en na de
ingreep tussen een PCB uitgevoerd met vier injecties in vergelijking met een PCB uitgevoerd met
twee injecties, bij 79 patiënten bij een instrumentele zwangerschapsafbreking in het eerste
trimester met behulp van ibuprofen en laminaria.
Bewijskracht van de literatuur
Voor de uitkomstmaten pijnlijkheid van de injecties zelf, pijnlijkheid bij vacuümcurettage en
pijnlijkheid na de ingreep is de bewijskracht laag, vanwege imprecisie.
Conclusie
Lage
bewijskracht
(GRADE)
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Er is geen verschil in pijnlijkheid van de injecties zelf, bij vacuümcurettage en na de
ingreep met betrekking tot vier of twee injecties bij uitvoeren van een PCB.
Bronnen (Renner et al., 2009 (Glantz et al., 2001))

Overwegingen
Bij accidenteel aanprikken van een bloedvat is het risico op systemische bijwerkingen groter bij
een PCB met twee injecties, omdat het ingespoten volume per injectieplaats groter is dan bij vier
injecties.
Aanbeveling
Voer een paracervicaal blok uit met behulp van vier injecties.

5.7

Dient men te wachten na het plaatsen van de paracervicaal blok?

Samenvatting literatuur
Phair et al., (2002) vonden bij 194 patiënten dat drie tot vijf minuten wachten na het plaatsen
van een PCB met 1% gebufferde lidocaïne de pijn tijdens dilatatie reduceerde, maar niet bij
vacuümcurettage of na de ingreep.
Bewijskracht van de literatuur
Voor de uitkomstmaten pijnreductie tijdens dilatatie, vacuümcurettage en na de ingreep is de
bewijskracht laag vanwege imprecisie. Daarnaast is gebufferde lidocaïne in Nederland niet
beschikbaar.
Conclusie
Lage
bewijskracht
(GRADE)

Drie tot vijf minuten wachten na het plaatsen van een PCB met 1% gebufferde10
lidocaïne reduceert de pijn tijdens dilatatie.
Bronnen (Renner et al., 2009 (Phair et al., 2002))

Overwegingen
Hoewel de inwerksnelheid van gebufferde versus ongebufferde locaal anesthetica kunnen
verschillen, geldt op basis van de theorie dat alle locaal anesthetica tijd nodig hebben om in te
werken. Deze tijd is onder andere afhankelijk van de locale pH en het gebruikte anestheticum.
Het anestheticum moet namelijk in ongesplitste vorm zijn om door de celmembraan van het
neuron heen te kunnen diffunderen. In het cytoplasma splitst een H+ af, waardoor een base-rest
achterblijft, die in die vorm de celmembraan niet meer kan passeren. Deze base-rest remt
vervolgens de werking van Natrium-kanalen in de celmembraan, waardoor het ontstaan van een
actiepotentiaal onmogelijk wordt gemaakt. Door de pH van de oplossing te variëren, is de
hoeveelheid ongesplitste base te variëren, waardoor de inwerkingssnelheid deels kan worden
geregeld.
Ook op grond van de gevonden literatuur lijkt het zinvol enige tijd te wachten. In de praktijk zal
dit zelden langer dan twee minuten zijn.
Aanbeveling
Wacht minimaal twee minuten na het inspuiten van lokaal anesthetica.

10

In Nederland niet verkrijgbaar
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5.8

Wat is de plaats van premedicatie bij een paracervicaal blok?

Samenvatting literatuur
Wiebe (1995) vond dat ibuprofen 600 mg per os als premedicatie in vergelijking met een placebo
de pijn bij vacuümcurettage (WMD -0.78; 95% BI -1.52 tot -0.04) en na de ingreep (WMD -0.93;
95% BI -1.62 tot -0.24) verminderde, bij 193 patiënten die een zwangerschapsafbreking
ondergingen in het eerste trimester. Suprapto et al., (1984) vergeleken naproxen 550 mg per os
met een placebo bij 137 zwangerschapsafbrekingen in het eerste trimester en vonden ook een
voordelig effect van naproxen.
Wiebe et al., (2003) vonden geen effect van lorazepam ten opzichte van placebo op pijn bij
vacuümcurettage bij 104 patiënten die een instrumentele zwangerschapsafbreking ondergingen
in het eerste trimester.
In een RCT van 158 patiënten (<20 weken zwanger) vergeleek Romero in 2008 inname van
tramadol 50 mg 1 uur voor de ingreep met deze van ibuprofen 800 mg. De ingreep vond plaats
onder een PCB met lachgas op verzoek. Patiënten in de groep tramadol hadden 30 minuten na
de ingreep iets minder pijn. Er was geen verschil in pijn tussen de groepen vlak na de ingreep.
In een RCT van 116 patiënten, die een zwangerschapsafbreking in het eerste trimester
ondergingen onder een PCB met lidocaine, vergeleek Zhuang in 2010 intamusculaire injectie met
phloroglucinol11 40 mg met deze van fysiologisch zout en vond geen statistisch significant
verschil in pijnbeleving meteen na de ingreep en 30 minuten na de ingreep.
De evidencetabellen van de studies van Wiebe (1992 en 1995) en Suprapto staan in de review
van Renner. De studies van Romero en Zhuang zijn opgenomen in de evidencetabel in de bijlage
van dit hoofdstuk, omdat deze studies na de searchdatum van de review van Renner
gepubliceerd zijn.
Bewijskracht van de literatuur
a) Voor de vergelijkingen in review Renner: de bewijskracht voor de uitkomstmaat pijnreductie
tijdens vacuümcurettage is laag vanwege imprecisie.
b) Voor vergelijking tramadol versus ibuprofen: voor de uitkomstmaat pijnintensiteit meteen na
de ingreep en 30 minuten na de ingreep is de bewijskracht zeer laag vanwege beperkingen in
onderzoeksopzet en imprecisie.
c) Voor vergelijking phloroglucinol12 im versus fysiologisch zout im: voor de uitkomstmaat
pijnintensiteit meteen na de ingreep en 30 minuten na de ingreep is de bewijskracht laag
vanwege imprecisie.

11
12

Spasmolyticum, in Nederland niet verkrijgbaar
Spasmolyticum, in Nederland niet verkrijgbaar

51

Conclusies
Lage
bewijskracht
(GRADE)

Zeer lage
bewijskracht
(GRADE)
Lage
bewijskracht
(GRADE)

Ibuprofen 600 mg per os en naproxen 550 mg po als premedicatie geven
pijnreductie naast een PCB.
Lorazepam 1 mg per os als premedicatie heeft geen effect op pijn naast een PCB.
Bronnen (Renner et al., 2009 (Wiebe et al., 1995; Suprapto et al., 1984; Wiebe et
al., 2003))
Inname van tramadol 50 mg als premedicatie heeft een gunstiger effect op pijn
dan ibuprofen bij een zwangerschapsafbreking in het eerste en tweede trimester
onder een PCB.
Bronnen (Romero et al., 2008)
Intramusculaire inspuiting van 40 mg phloroglucinol13 als premedicatie heeft geen
effect op pijn naast een PCB.
Bronnen (Zhuang et al., 2010)

Overwegingen
In de abortushulpverlening is standaardpijnbestrijding voorafgaand aan de ingreep geen
gemeengoed. De conclusies uit de literatuur maken aannemelijk dat dit niettemin aan te bevelen
is. Profylactische pijnstilling is tevens conform de standaard praktijk in de anesthesiologie.
Aangezien het geven van injecties extra risico’s met zich meebrengt heeft orale of rectale
toedoening de voorkeur. Phloroglucinol is bovendien in Nederland niet verkrijgbaar. Tramadol
krijgt niet de voorkeur vanwege het relatief grote risico op braken. Teneinde een uniform
pijnbeleid te realiseren, beveelt de werkgroep de combinatie van een NSAID met paracetamol
aan
(zie
paragraaf
9.9).
Aanbevelingen
Geef naast een paracervicaal blok standaard een NSAID, al dan niet in combinatie met 1000 mg
paracetamol, als premedicatie voor een ingreep.
Geef geen lorazepam als standaard premedicatie voor een ingreep naast een paracervicaal blok.
Kennishiaten
Er is nog onvoldoende kennis over de effectiviteit van een paracervicaal blok (PCB) bij een
instrumentele zwangerschapsafbreking in het eerste of tweede trimester. Tevens is er
onvoldoende kennis over hoe een PCB dient te worden uitgevoerd.

13

Spasmolyticum, in Nederland niet verkrijgbaar
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In alle uitgevoerde RCTs zijn de onderzoeksgroepen niet vergelijkbaar of is het onduidelijk of de
onderzoeksgroepen vergelijkbaar zijn voor onder andere de volgende factoren:
- gebruik van laminaria;
- toegepaste wachttijd;
- toepassen van dilatatie;
- gebruik van andere pijnstilling of sedatiemiddelelen;
- diepte PCB;
- PCB of ICB.
Het is wenselijk dat er een RCT van voldoende omvang wordt opgezet om het effect van een PCB
te onderzoeken, waarbij de onderzoeksgroepen vergelijkbaar zijn voor bovengenoemde
factoren.

5.9

Wat is de plaats van premedicatie bij sedatie of algehele anesthesie voor
zwangerschapsafbreking?

Samenvatting literatuur
Drie studies vergeleken het effect van paracetamol of paracetamol met codeïne met een
placebo (Hein et al., 1999; Dahl et al., 2000; Hein et al., 2001) en vonden geen verschil in pijn
postoperatief. In één studie werd paracetamol aan het einde van de ingreep gegeven (Hein
1999), in de overige twee studies was dit één uur voor de ingreep.
Hein vergeleek in 2001 in dezelfde studie met drie armen ook paracetamol met lornoxicam en
vond bij het gebruik van lornoxicam significante pijnvermindering.
Jakobson et al., vergeleken in 1996 diclofenac per os, diclofenac intramusculair, ketorolac14
intramusculair en NaCl met elkaar, en vonden een significante pijnreductie bij het toediening van
diclofenac intramusculair en ketorolac intramusculair ten opzichte van NaCl. Tevens vonden de
auteurs een voordeel van ketorolac intramusculair ten opzichte van diclofenac per os.
Liu et al., vergeleken in 2005 etoricoxib met een placebo en vonden een statistisch significante
pijnreductie op het moment van ontslag bij etoricoxib.
Bone et al., (1988) vergeleken nalbufine met fentanyl bij veertig patiënten. Zij vonden een
significante pijnreductie één en twee uur na de ingreep bij nalbufine ten opzichte van fentanyl.
Khazin vergeleek bij 81 patiënten die een instrumentele zwangerschapsafbreking onder algehele
anesthesie in het eerste trimester ondergingen, het preoperatief toedienen van tramadol met
dat van indomethacine. De medicatie werd negentig minuten voor inductie van de algehele
narcose rectaal toegediend. Zij vonden een significante pijnreductie bij het gebruik van tramadol
ten opzichte dat van indomethacine.
De evidencetabellen van de studies van Hein (1999 en 2001), Dahl, Jakobson, Liu en Bone staan
in de review van Renner. De studie van Khazin is opgenomen in de evidencetabel in de bijlage
van dit hoofdstuk, omdat deze studie na de searchdatum van de review van Renner gepubliceerd
is.
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Bewijskracht van de literatuur
a) Voor de vergelijkingen in review Renner: voor de uitkomstmaat pijnvermindering bij dilatatie
en vacuümcurettage is de bewijskracht laag vanwege imprecisie.
b) Voor de tramadol (supp) versus indomethacine (supp): voor de uitkomstmaat
pijnvermindering na de ingreep is de bewijskracht laag vanwege imprecisie.
Conclusies
Lage
bewijskracht
(GRADE)

Lage
bewijskracht
(GRADE)

De COX-2 remmer etoricoxib, de NSAIDs lornoxicam, diclofenac en intramusculair
ketorolac15, evenals het opioïd nalbufine verminderen postoperatieve pijn.
Bronnen (Renner et al., 2009 (Hein et al., 1999; Dahl et al., 2000; Heinet al., 2001;
Jakobson et al., 1996; Liu et al., 2005; Bone et al., 1988))
Bij een zwangerschapsafbreking in het eerste trimester onder algehele anesthesie
reduceert preoperatieve toediening van tramadol (rectaal) de postoperatieve
pijnklachten meer dan de preoperatieve toediening van indomethacine (rectaal).
Bronnen (Khazin et al., 2011)

Overwegingen
Bij diepe sedatie en algehele anesthesie is de patiënt zich tijdens de procedure niet bewust van
pijn. Het ligt voor de hand dat er na de procedure wel enige pijn zal zijn. Hiervoor is bewezen dat
diverse medicijnen preoperatief gegeven, postoperatief pijnreductie zullen bewerkstelligen. In
de anesthesiologische praktijk is dit standaardprocedure. Dit is niet onderzocht voor patiënten
onder enkel sedatie. Het is aannemelijk dat preoperatieve pijnstilling bij patiënten onder sedatie
ook effectief zal zijn.
De keuze voor het specifieke te gebruiken middel wordt mede bepaald door ervaring van de
operateur, beschikbaarheid en kosten. Ketorolac is in Nederland niet verkrijgbaar, en etoricoxib
is aanzienlijk duurder dan diclofenac. Etoricoxib is vooral een goed alternatief voor diclofenac bij
aanwezigheid van contra-indicaties, zoals maagklachten. Etoricoxib is geen goed alternatief bij
nierproblemen.
Nalbufine is een zwak opiaat, dat alleen voor intraveneuze toediening beschikbaar is. Het kan
daardoor niet na ontslag worden gecontinueerd. Daarnaast levert het gebruik van opioïden
mogelijke interacties met de medicatie die wordt gebruikt om te sederen. Derhalve is dit geen
middel van eerste keus. Ditzelfde geldt voor tramadol. De invloed van dit zwak werkende opioïd
op de veiligheid van de gegeven sedatie is niet onderzocht. Derhalve wordt ook tramadol niet
aanbevolen voor preoperatieve toediening. Bij contra-indicatie voor etoricoxib en NSAIDs is het
een alternatief.
Het effect van paracetamol is in deze setting niet onderzocht. De praktijk leert dat het in deze
setting werkt.
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Aanbevelingen
Geef standaard een NSAID, 1000 mg paracetamol of een combinatie van beide als premedicatie
bij sedatie of algehele anesthesie.
Overweeg tramadol als een NSAID gecontra-indiceerd is.

5.10

Wat is het optimale middel, de toedieningsvorm en dosering voor het uitvoeren van
sedatie / algehele anesthesie?

Inleiding
De richtlijn PSA (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie 2008) is een breed opgezette
richtlijn, die beoogt in principe dekkend te zijn voor sedatie onder verschillende omstandigheden
en voor diverse procedures. De richtlijn is door de brede opzet ruim inzetbaar, maar niet per
definitie toegespitst op de verschillende omstandigheden. Het is mogelijk dat de bijzondere
omstandigheden die heersen in de abortusklinieken, niet voldoende worden besproken in de
richtlijn.
Samenvatting literatuur
De richtlijn PSA is bestudeerd, met medeneming van de bijlagen.
Overwegingen
Een abortuskliniek betreft over het algemeen een relatief kleine instelling, waar de patiënten die
gesedeerd worden over het algemeen jong en gezond zijn. Door de populatie van patiënten is de
kans op complicaties klein. Echter, door de beperkte middelen die in een kleine instelling voor
handen zijn, kunnen de gevolgen van een eventuele complicatie vrij snel escaleren. In Hoofdstuk
1.13 van de bijlage Specialisme Gebonden Procedures van de richtlijn PSA en het Hoofdstuk
Sedatie en analgesie bij zwangerschapsafbrekingen, worden deze complicerende factoren
behandeld. Op basis daarvan wordt een advies gegeven over de methode van sedatie, evenals
de bijkomende risico’s, of de eventueel benodigde aanvullende voorzorgsmaatregelen. Tevens
wordt duidelijk omschreven wat de samenstelling van het team dient te zijn en over welke
competenties zij dienen te beschikken. Ook complicatieregistratie wordt behandeld.
Aanbeveling
Baseer sedatiebeleid binnen een abortuskliniek op Hoofdstuk 1.13 Sedatie en analgesie bij
zwangerschapsafbrekingen van de bijlage Specialisme Gebonden Procedures van de richtlijn
PSA.
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Zoektermen
1 exp Abortion, Induced/ (31084)
2 ("pregnancy adj3 terminat*" or "induced abortion*").ti,ab. (4300)
3 abortion*.ti. (20757)
4 1 or 2 or 3 (40262)
5 ("surgical abortion" or "manual suction aspiration'" or "electric suction aspiration").ti,ab. (355)
6 exp curettage/ or "dilatation and curettage"/ (5784)
7 Dilatation/ (7863)
8 curettage.ti,ab. (7707)
9 Ambulatory Surgical Procedures/ (9360)
10 (surgery or surgical).ab,ti. (1059568)
11 Dilatation.ti,ab. (38428)
12 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 (1104871)
13 4 and 12 (3729)
14 anesthesia, local/ or nerve block/ (24404)
15 ("local an?esthesia" or "nerve block*" or "paracervical block*" or "cervical block*").ti,ab. (19656)
16 ("urban sedation*" or "outpatient sedation*").ti,ab. (35)
17 (lidocaine or mepivacaine or ropivacaine or prilocaine).ti,ab. (19151)
18 exp Anesthetics, Local/ (85538)
19 exp *"anesthesia and analgesia"/ or conscious sedation/ (133199)
20 (sedation* or analgesia or analgesics or an?esthes* or analge*).ti,ab. (239870)
21 ("conduction an?esthesia" or "local an?esthesia" or "regional an?esthesia" or "epidural
an?esthesia" or "spinal an?esthesia" or "nerve block*").ti. (16448)
22 anesthesia, general/ or anesthesia, intravenous/ (40231)
23 ("general an?esthesia" or "intravenous an?esthesia").ti,ab. (33642)
24 ((intravenous adj3 sedation) or (IV adj3 sedation)).ti,ab. (1774)
25 exp Anesthetics, Intravenous/ (61818)
26 (midazolam or alfentanil or rapifen or fentanyl or morphine* or propofol or ketamine).ti,ab.
(73428)
27 exp Analgesics, Opioid/ (84659)
28 Conscious Sedation/ (5908)
29 Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal/ (47513)
30 NSAID*.ti,ab. (15564)
31 or/14-30 (490100)
32 Pain control in first-trimester surgical abortion.m_titl. (2)
33 13 and 31 (560)

Aantal hits
265

34 32 and 33 (2)
35 31 and 32 (2)
36 12 and 32 (2)
37 Zoekfilter SR (10)
66 Zoekfilter RCT (189)
88 limit 87 to (dutch or english or french or german) (174)
89 limit 88 to randomized controlled trial (127)
90 from 65 keep 1-10 (10)
91 from 88 keep 1-174 (174)

Embase (Elsevier)

#1
(abortion):ti,ab,kw
#2
MeSH descriptor Abortion, Induced explode all trees
#3
(#1 OR #2)
#4
MeSH descriptor Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal explode all trees
#9
(miscarriage):ti,ab,kw
#10
(miscarriage):ti
#25
(suction aspiration):ti,ab,kw
#26
(dilettage):ti,ab,kw
#27
MeSH descriptor Dilatation and Curettage explode all trees
#28
MeSH descriptor Dilatation explode all trees
#29
MeSH descriptor Ambulatory Surgical Procedures explode all trees
#30
(surgery):ti,ab,kw
#31
(#25 OR #26 OR #27 OR #28 OR #29 OR #30)
#32
(#31 AND #3)
#33
MeSH descriptor Analgesics explode all trees
#34
(analgesia or "cervical block" or "paracervical block"):ti,ab,kw
#35
MeSH descriptor Anesthesia and Analgesia explode all trees
#36
(midazolam or alfentanil or rapifen or fentanyl or morphine* or propofol or
ketamine):ti,ab,kw
#37
(#33 OR #34 OR #35 OR #36 OR #4 OR #5 OR #6)
#38
(#32 AND #37) 106 refs (trial) 1 SR, 2 eco-eva
78 duplicaten
'induced abortion'/exp/mj OR (induced NEAR/2 abortion):ab,ti OR (pregnancy NEAR/2
termination):ab,ti OR abortion:ti AND (surgery:ab,ti OR surgical:ab,ti OR 'manual suction
aspiration':ab,ti OR 'electric suction aspiration':ab,ti OR dilatation:ab,ti OR 'ambulatory
surgery'/exp/mj OR 'curettage'/exp/mj) AND ('narcotic analgesic agent'/exp/mj OR nsaid*:ab,ti OR
diclofenac:ab,ti OR 'nonsteroid antiinflammatory agent'/exp/mj OR 'nerve block'/exp/mj OR
'anesthesia'/exp/mj OR sedation*:ab,ti OR analgesia:ab,ti OR analgesics:ab,ti OR anesthe*:ab,ti OR
analge*:ab,ti OR 'nerve block':ab,ti OR anaesthe*:ab,ti OR lidocaine:ab,ti OR mepivacaine:ab,ti OR
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ropivacaine:ab,ti OR prilocaine:ab,ti OR 'anesthetic agent'/exp/mj OR midazolam:ab,ti OR
alfentanil:ab,ti OR rapifen:ab,ti OR fentanyl:ab,ti OR morphine*:ab,ti OR propofol:ab,ti OR
ketamine:ab,ti) AND ([dutch]/lim OR [english]/lim OR [french]/lim OR [german]/lim) AND
[embase]/lim
213 , 88 duplicaten.
1
Zoekfilter gebaseerd op filters zoals gebruikt door het Scottish Intercollegiate Guideline Network (SIGN) http://www.sign.ac.uk/methodology/filters.html#systematic
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Bijlage Evidencetabellen
Table Assessment of trial quality
Concealment of
allocation

Blinding
patients

Blinding
care provider

Blinding outcome
assessor

Drop-out rate described
and acceptable

Analysis by intentionto-treat

Agostini 2008

Adequate

Yes

Yes

Yes

Yes

Lazenby. G 2009

Adequate

Yes

No

No

Mankowski 2009

Adequate

Yes

No

Yes

Romero 2008

Inadequate

Unclear*

Unclear*

Unclear*

Zhuang 2010

Unclear (not reported)

Yes

Yes

Yes

Khazin 2011

Unclear

Yes

Yes

Adequate
(No drop-outs)
Adequate
(2 protocol violations)
Adequate
(6 protocol violatieons)
Adequate
(No drop-outs)
Adequate
(No drop-outs)
Adequate
(2 protocol violations)

* Authors reported double blind. However, pills were not identical in appearance.

Table Study populations, interventions and outcome definitions
Khazin 2011

Design

Setting

Demographics

RCT

83 ASA I and II women
undergoing 1st trimester
termination of pregnancy and
diagnostic dilatation and
curettage under general
anesthesia.

Patients were comparable
for age (mean 30 years)
gestational age and total
propofol dose.

Treatment (T) and
control group (C)
T (41): 100 mg
tramadol (rectal)*

Outcomes

C (40): indomethacin
(rectal)*

Postoperative pain scores (30 min):
T: 12 (SD 18)
C: 36 (SD 28)
P < 0.001

*90 min before
induction of
anesthesia
Remark: all patients
received 1g
metamizole
postoperatively.
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Postoperative pain
Pain was measured by 100-mm VAS

Postoperative pain scores (60 min):
T: 2.4 (SD 8)
C: 23 (SD 22)
P < 0.001
Postoperative pain scores (24h):
T: 0.2 (SD 1)
C: 5.6 (SD 8)
P < 0.001

Yes
Yes
Yes
Yes
No

Agostini 2008

RCT

114 women (>18 years old; 1st
trimester pregnancy)
undergoing surgical abortion.

Patients were comparable
for age, gravidity, parity and
gestational age.

T: 20 ml lidocaine
with 1% of
epinephrine
C: 20 ml ropivacaine
without epinephrine
Remark: all patients
received 200-mcg
misoprostol tablets
intravaginally 2 h
prior to surgery; and
1 g of paracetamol IV
during the
procedure.

Pain
Pain was measured by 10-cm VAS
Intraoperative pain scores:
Defined as the maximal pain reported by the patient between the
beginning of mechanical cervical dilatation and the end of vacuum
aspiration.
T: 5.23 (SD 2.72)
C: 4.18 (SD 2.77)
P = 0.48
Immediate postoperative pain scores:
Defined as the pain reported immediately after removal of the
speculum.
T: 3.1 (2.69)
C: 2.39 (2.67)
P > 0.05
Postoperative pain (2h) scores:
T: 0.98 (SD 1.74)
C: 1.04 (SD 2.10)
P > 0.05

Lazenby. G 2009

RCT

72 women (18 to 40 years old;
1st or 2nd trimester
pregnancy) undergoing surgical
abortion under deep sedation
or general anesthesia.

Pain preoperative:
T: 1.4 (0.8-2.1)
C: 1.2 (0.6-1.9)

T (39): PCB with 10
ml
0.5% marcaine

Mean estimated gestational
age (days):
T: 107.9 (99.8-115.9)
C: 109.4 (100.0-118.7)

C (33): no PCB

Groups were comparable
for
- mean number laminaria
- preoperative dilation
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Note: PCB without
time-out

Postoperative pain (4h) scores:
T: 0.26 (SD 0.72)
C: 0.46 (SD 0.96)
P > 0.05
Postoperative pain:
Pain was measured by a 1-10-point VAS
Immedeately postoperatieve scores:
T: 1.2 (0.5-1.9)
C: 1.6 (0.8-2.4)
P > 0.05
30 min postoperative scores
T: 1.2 (0.5-1.8)
C: 2.0 (1.1-2.8)
P > 0.05

- and many other
confounders

Mankowski 2009

RCT

132 women (1st trimester
pregnancy) undergoing surgical
abortion with conscious
sedation*

T (66): paracervical
block with 20 ml
lidocaine*
C (66): intracervical
block with 20 ml
lidocaine*

* 1 mg midazolam IV and 100
micrograms fentanyl IV

Romero 2008

RCT

158 women (≥18 years old; 1st
trimester pregnancy)
undergoing surgical abortion;
patients received a PCB* and
were offered inhaled nitrous
oxide during the survival
procedue.

60 min postoperative scores
T: 0.9 (0.2-1.6)
C: 0.8 (0.3-1.3)
P > 0.05

In the tramadol groep there
were significantely more
nulliparous.

* 50 ml 1% lidocaine,
5 units vasopressin, 5
ml 8% sodium
bicarbonate
T (78): 50 mg
tramadol p.o. 1 h
before the
procedure
C (80): 800 mg
ibuprofen p.o. 1h
before the
procedure

* PCB: 16 ml 1% plain-buffered
lidocaine plus 4ml 1% lidocaine
with epinephrine
Zhuang 2010

RCT

116 women ((≥18 years; 1st
trimester pregnancy)
undergoing surgical abortion
under PCB with 8 ml of 1%
lidocaine

T (58): phloroglucinol
40 mg (4ml) IM 30
min before the
procedure
C (58): normal saline
(4 ml) IM 30 min
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At discharge:
T: 0.5 (0.2-0.9)
C: 0.3 (0.1-0.6)
P > 0.05
Postoperative pain:
Pain was measured by a 10-cm linear VAS
Mean pain score at dilatation
T: 2.6 (SD 2.3)
C: 2.8 (SD 2.2)
P > 0.05
Mean pain score at curretage
T: 3.9 (SD 2.9)
C: 3.3 (SD 2.5)
P > 0.05
Postoperative pain:
Pain was measured by a validated 11-point verbal pain scale
Immedeately postoperatieve pain intensity:
T: 4.9 ± 2.6
C: 4.9 ± 2.8
p > 0.05
30 min postoperatieve:
T: 3.6 ± 2.5
C: 2.8 ± 2.2
p = 0.04
Postoperative pain intensity:
Pain was measured by a validated 100-mm VAS scale; 3 levels were
defined: mild (0 to <4); moderate (4 to <7); severe (7 to 10)
Immedeately postoperatieve (mean):
T: 2.8
C: 3.1

before the
procedure

p > 0.05
30 min postoperatieve (mean):
T: 1.3
C: 1.3
p > 0.05
Immedeately postoperatieve (severe level):
T: 1 / 58
C: 5 / 58
p > 0.05
30 min postoperatieve (severe level):
T: 1 / 58
C: 1 / 58
p > 0.05
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Hoofdstuk 6

Organisatie

Uitgangsvragen:
1. Moet iedere abortuskliniek die instrumentele zwangerschapsafbreking uitvoert alle gangbare
methoden van pijnbehandeling in huis hebben?
2. Over welke faciliteiten moet een abortuskliniek minimaal beschikken om sedatie
verantwoord toe te passen en om adequaat te kunnen reageren bij onverwachte
gebeurtenissen (noodgevallen)?
3. Wat zijn de randvoorwaarden ten aanzien van monitoren, personeel en opleiding bij sedatie?

6.1

Moet iedere abortuskliniek die instrumentele zwangerschapsafbreking uitvoert, alle
gangbare methoden van pijnbehandeling in huis hebben?

Inleiding
Bestaande aandoeningen kunnen de keuze van de patiënt voor een methode van pijnstilling
beperken (zie Hoofdstuk 3.2). Soms wordt de keuze ook beperkt door de kliniek waar zij zich
bevindt en/of de aanwezigheid van personeel en middelen op de dag waarop de zwangerschap
zal worden afgebroken. In de bijlage Specialisme gebonden procedures van de richtlijn PSA werd
daarom de vraag gesteld of het pijnmanagement in abortusklinieken in Nederland wel voldoet
aan “gepaste zorg” (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie et al., 2008).
Gepaste zorg houdt in dat een patiënt die tijdens de ingreep geen pijn wil hebben (of niets van
de ingreep wil merken) diepe sedatie of algehele anesthesie krijgt. Aan de andere kant moet een
patiënt die niet wil slapen (omdat ze bang is voor ‘narcose’, zelf controle wil houden op het
verloop, enzovoort) lokale anesthesie kunnen krijgen, naar behoefte aangevuld met lichte of
matige sedatie of analgesie.
In de voorgaande Hoofdstukken 4 en 5 bleek dat de gangbare methoden van pijnbehandeling
niet allemaal even effectief zijn. Bij het bieden van keuzen aan de patiënt is objectieve
voorlichting hierover elementair. Met name bestaat er tot nu toe beperkte evidence voor een
gunstig positief effect op de pijnbeleving van het PCB (naast het placebo-effect). De recente
Cochrane review (Renner et al., 2009) dat hiernaar zocht concludeert dat met factoren zoals de
voorkeur van de patiënt, medische risico’s en de setting en beschikbaarheid van mensen en
middelen rekening gehouden moet worden bij het kiezen van de methode van pijnbehandeling.
Uit een RCT in Nederland is bekend dat bij een dreigende miskraam in het eerste trimester het
betrekken van de patiënt bij de keuze tussen behandelingsopties (expectatief beleid of
curettage) winst geeft in termen van quality of life, gemeten tot 12 weken na de behandeling
(Wieringa-de Waard et al., 2002).
In de Richtlijn medicamenteuze pijnbehandeling bij de bevalling (Nederlandse Vereniging voor
Anesthesiologie et al., 2008) wordt uitvoerig aandacht besteed aan de tevredenheid van
barende patiënten ten aanzien van de pijnbeleving. Vier factoren blijken van belang te zijn: 1)
hun persoonlijke verwachtingen; 2) de hoeveelheid ondersteuning die zij krijgen van
zorgverleners; 3) de kwaliteit van de relatie tussen de zorgverlener en de patiënt; 4) de mate
waarin patiënten betrokken worden bij het nemen van beslissingen die hen aangaan (Hodnett et
al., 2002). Het is daarom te verwachten dat de patiënt die bij zwangerschapsafbreking een voor
haar passende techniek voor pijnbestrijding kan kiezen ook een positieve invloed op de kwaliteit
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van leven zal ervaren. In de literatuur is gezocht naar onderzoek dat dit belang van keuze voor
de patiënt ondersteunt.
Zoeken en selecteren van literatuur
In de databases Medline (Ovid) is gezocht naar de vrijheid van de patiënt bij de anesthesiekeuze.
Hierbij is een gevalideerd patiëntenfilter gebruikt. De zoekverantwoording is weergegeven in de
bijlage van dit hoofdstuk. De literatuurzoekactie leverde 112 treffers op. Studies die voldeden
aan de volgende selectiecriteria zijn opgenomen in de samenvatting van de literatuur: origineel
onderzoek; vergelijkend onderzoek naar het effect van de vrijheid op de anesthesiekeuze en
pijnbeleving tijdens / na de ingreep en kwaliteit van leven als uitkomstmaat.
Samenvatting literatuur
De werkgroep heeft geen onderzoeken gevonden die de vraagstelling hebben onderzocht.
Overwegingen
Wetenschappelijke evidence
Er is onvoldoende onderzoek gedaan om aan te geven wat bij de wakkere patiënt de optimale
pijnbehandeling is. Orale of rectale pijnmedicatie alleen is onvoldoende. Toevoeging van een
PCB reduceert niet altijd de pijn voldoende. Bij diepe sedatie en algehele anesthesie is er geen
pijnbeleving tijdens de ingreep, maar niet alle patiënten wensen dat.
In een Nederlandse enquête heeft Loeber de patiënttevredenheid over locale anesthesie
geprobeerd te achterhalen (Loeber, 2008). Opvallend was het hoge percentage patiënten dat
ondanks de ervaren pijn opnieuw zou kiezen voor locaal anesthesie.
Beperkte beschikbaarheid van diepe sedatie of algehele anesthesie in een aantal
abortusklinieken.
Lokale anesthesie is in alle abortusklinieken beschikbaar. In sommige eerste-trimester klinieken
bestaat de keuze voor geen, lichte of matige sedatie, maar slechts in weinig klinieken voor diepe
sedatie of algehele anesthesie. In de tweede-trimester klinieken zijn diepe sedatie of algehele
anesthesie wel beschikbaar. Diepe sedatie wordt door niet-anesthesiologen gegeven. Algehele
anesthesie mag alleen door een anesthesioloog worden toegediend. Soms is het beleid dat op
de dag dat de anesthesioloog op de behandelkamer aanwezig is alle patiënten daarom algehele
anesthesie krijgen, waardoor de patiënt op dat moment geen keuzemogelijkheid heeft.
Adequate voorlichting
In het kader van de richtlijn Begeleiding van patiënten die een zwangerschapsafbreking
overwegen (Nederlands Genootschap van Abortusartsen et al., 2011) werd door de Focusgroep
patiënten opgemerkt dat niet iedere patiënt wist dat ze een “roesje” kan krijgen als ze dat graag
wil. Aangegeven werd dat “een abortus al emotioneel genoeg is en dat de spanning en de pijn
dan eigenlijk teveel is. Een roesje was zeer welkom geweest” (Richtlijn Begeleiding van vrouwen
die een zwangerschapsafbreking overwegen, p. 131, Bijlage 1 Focusgroep patiënten 22
september 2008). De richtlijn stelt dat er informatie gegeven dient te worden over de soort
behandeling en de daarbij horende mogelijke bijwerkingen, risico’s, complicaties en over de
pijnbestrijding (Richtlijn Begeleiding van vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen,
p. 90, Hoofdstuk 4.9.2).
Bij optimale zorg worden alle opties voor pijnbehandeling, ook die op dat moment niet in de
kliniek beschikbaar zijn, met hun effectiviteit in een vroeg stadium aan de patiënt voorgelegd.
Dit kan in een patiëntenfolder maar ook via de website van de beroepsvereniging NGvA, zie
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hiervoor Hoofdstuk 7.1 Informatievoorziening. Verwijzers zoals huisartsen en gynaecologen
dienen ook op de hoogte te zijn van de (on)mogelijkheden voor pijnbestrijding in de diverse
klinieken. Anderzijds dienen abortusartsen op de hoogte te zijn van de (on)mogelijkheden in
omringende ziekenhuizen om abortus om sociale redenen uit te voeren.
Voor- en nadelen van mogelijke oplossingen
Waarom bieden niet alle veertien Nederlandse klinieken alle gangbare vormen van
pijnbehandeling aan?
In de eerste plaats zijn artsen en medewerkers in een aantal klinieken tevreden met de gang van
zaken, ondanks dat de situatie niet optimaal is, zoals blijkt uit de bovengenoemde
patiëntenenquête (Loeber, 2008).
In de tweede plaats heeft het de aanwezigheid van een anesthesioloog financiële consequenties
voor een abortuskliniek.
In de derde plaats zijn algehele anesthesiepatiënten weliswaar te poolen op één dag, maar dat
vereist dat de patiënt bij het maken van de afspraak al gekozen heeft voor een bepaalde vorm
van pijnstilling. De keuze kan beter worden gemaakt na adequate objectieve voorlichting (zie
hieronder). Een vaste dag algehele narcose betekent dat patiënten die na de voorlichting in de
intake afzien van algehele anesthesie hiervoor op een andere dag moeten terugkomen. Het
streven van de klinieken is om de belasting voor de patiënten zo laag mogelijk te houden en de
behandeling uit te voeren op dezelfde dag en dat blijkt voor het overgrote deel van de patiënten
ook mogelijk.
De werkgroep is van mening dat een abortuskliniek op haar website duidelijk moet aangeven op
welke dagen diepe sedatie en algehele anesthesie mogelijk is.
Al of niet doorverwijzing naar een andere kliniek
Indien een bepaalde methode om medische redenen minder geschikt is dan wordt dit met de
patiënt besproken. Ook als de patiënt kiest voor een methode die in de betreffende
abortuskliniek niet beschikbaar is, dient zij verwezen te worden naar een ander centrum.
Registratie van de verwijzing en de redenen er van kan het beste plaatsvinden in het EPD, na
telefonische aanmelding, intake of vooronderzoek van de patiënt.
Aanbeveling
Een abortuskliniek hoeft niet alle gangbare methoden van pijnbehandeling in huis te hebben,
mits:
- de patiënten geïnformeerd worden over alle gangbare vormen van pijnbehandelingen;
- de patiënten geïnformeerd worden over welke klinieken de ingreep onder sedatie / algehele
anesthesie kunnen uitvoeren;
- de klinieken die geen sedatie / algehele anesthesie aanbieden patiënten die de ingreep
onder sedatie / algehele anesthesie wensen te ondergaan, naar een kliniek doorverwijzen
die deze vormen van pijnbestrijding wel aanbiedt;
- elke abortuskliniek op haar website duidelijk aangeeft op welke dagen alleen locale
anesthesie en op welke dagen sedatie / algehele anesthesie gegeven wordt.
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6.2

Aan welke randvoorwaarden moet een abortuskliniek minimaal voldoen om PSA
verantwoord toe te passen en om adequaat te kunnen reageren bij onverwachte
gebeurtenissen (noodgevallen)?

Inleiding
Zwangerschapsafbreking is een medische interventie waarbij onverwachte gebeurtenissen
kunnen optreden. Het gebruik van lokale anesthesie en/of sedatie kan het risico op onverwachte
gebeurtenissen vergroten of complexer maken.
Nederland
telt
veertien
categorale
instellingen
(abortusklinieken)
waar
zwangerschapsafbrekingen worden uitgevoerd. In alle klinieken worden bij de behandeling
middelen toegepast om de pijn te beheersen. Daarnaast wordt op dit moment (zomer 2012) in
zeven klinieken behandeling met PSA aangeboden. In één van deze zeven klinieken wordt PSA
uitgevoerd door een anesthesioloog, in vijf klinieken wordt PSA uitgevoerd door artsen en
verpleegkundigen die daartoe zijn getraind door anesthesiologen en in één kliniek is een
combinatie van beide (zie ook Hoofdstuk 6.1 hierboven).
Tussen de veertien klinieken - afgezien van zes klinieken die deel uitmaken van dezelfde
organisatie - bestaat een grote variatie in het organisatorische beleid om onverwachte
gebeurtenissen te voorkomen en om de negatieve gevolgen van onverwachte gebeurtenissen op
patiënten te minimaliseren. Deze variatie betreft de middelen die worden gebruikt, de wijze
waarop personeel wordt getraind en periodiek getoetst en het hebben van protocollen waarin
het handelen bij onverwachte gebeurtenissen is vastgelegd.
Zoeken en selecteren van literatuur
Er is geen systematische literatuursearch verricht, omdat dit bij deze uitgangsvraag niet van
toepassing is.
Overwegingen
De belangrijkste randvoorwaarden om in de setting van een abortuskliniek PSA verantwoord toe
te passen en adequaat te kunnen reageren bij onverwachte gebeurtenissen zijn:
- personeel is bevoegd en bekwaam;
- protocollen en afspraken;
- organisatie en beleid.
Personeel is bevoegd en bekwaam
De richtlijn PSA concludeert op basis van onderzoek en bestaande praktijk dat PSA veilig kan
worden uitgevoerd door niet-anesthesiologen, mits aan een aantal kwaliteits- en
veiligheidsvoorwaarden is voldaan. Belangrijkste voorwaarde is dat artsen (niet-anesthesiologen)
die behandelingen met matige of diepe sedatie toepassen op het niveau van kennis en
vaardigheden voldoende bekwaam zijn en dat deze bekwaamheid regelmatig wordt getoetst
door of onder verantwoordelijkheid van een anesthesioloog.
Voorts beveelt de richtlijn PSA aan dat bij toepassing van PSA ten minste één persoon het basisluchtwegmanagement beheerst. Hieronder wordt verstaan: “Het hebben van de competenties
die nodig zijn om een geobstrueerde luchtweg met eenvoudige middelen (manueel, met een
airway of larynxmasker) vrij te houden om een normale ademhaling mogelijk te maken.” Verder
wordt beschreven over welke kennis en vaardigheden de arts die de PSA uitvoert dient te
beschikken: “Hij of zij zal kennis moet hebben van algemene en specifieke PSA-technieken, de
anatomie van het interventiegebied en van farmacokinetiek en farmacodynamiek. Tevens zal
hij/zij kennis moeten hebben om de preprocedurele risico-inschatting goed te kunnen uitvoeren.
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Hij of zij moet kennis hebben van de bewaking van de vitale functies en eventuele
therapeutische ingrepen. Reanimatie technieken op BLS (Basic Life Support) en ALS (Advanced
Life Support) niveau horen daarbij.”
Bij uitvoering van een PSA waarbij sprake is van matige of diepe sedatie dient de patiënt
bewaakt te worden door een daarvoor opgeleid persoon (PSA-praktijkspecialist) die kennis heeft
van de toegediende farmaca en de antagonisten ervan. Deze moet tevens redelijkerwijs in staat
zijn de daarbij meest voorkomende complicaties te herkennen en in eerste instantie te
behandelen ter voorkoming van permanente schade. Bij matige tot diepe sedatie mag deze
persoon geen andere taken hebben. Ook bij deze persoon dient een anesthesioloog ten minste
eens per twee jaar te toetsen of de noodzakelijke kennis en vaardigheden (nog steeds) aanwezig
zijn. Belangrijke kennis en vaardigheden voor PSA zijn: een risico-inschatting kunnen maken
volgens een gestructureerd proces, hypoventilatie kunnen signaleren en complicaties herkennen
en adequaat behandelen (richtlijn PSA, Hoofdstuk 11.5.1). Voorts dient getoetst te worden op
onderwerpen zoals de titratie van propofol, de onderscheiden sedatieniveau’s (en de invloed
van intraveneuze opioïden daarop), toediening van zuurstof, farmacologie en interactie van
medicamenten, postoperatieve bewaking en de monitoringapparatuur (bediening,
betrouwbaarheid, artefacten). Tenslotte dient iedere arts of verpleegkundige te voldoen aan de
volume-eis voor de praktische vaardigheid uit de richtlijn PSA van ten minste vijftig procedures
per jaar.
De belangrijkste voorwaarde om adequaat op onverwachte gebeurtenissen te kunnen reageren,
is dat personeel op het omgaan met dergelijke gebeurtenissen is voorbereid. In trainingen
worden protocollen en de onderliggende theorie doorgenomen. Daarnaast wordt geoefend in
het omgaan met onverwachte gebeurtenissen. Voor de hulpverlening bij
zwangerschapsafbreking zijn deze trainingen nog belangrijker, omdat onverwachte
gebeurtenissen maar zelden optreden en er daardoor weinig gelegenheid bestaat om uit de
praktijk van de hulpverlening te leren wat goed gaat en wat beter kan.
Alle artsen en verpleegkundigen werkzaam in een abortuskliniek, ongeacht de wijze van
pijnbestrijding en/of het al dan niet toedienen van PSA, dienen jaarlijks, bij voorkeur op de
behandelkamer een training Basic Life Support te volgen, waarvan het oefenen met een AED
onderdeel dient te zijn.
Protocollen en afspraken
Binnen de gezondheidszorg bestaat brede consensus dat eenduidigheid omtrent de werkwijze
en vaste procedures de patiëntveiligheid ten goede komen. Experts zijn van mening dat het
risico op onverwachte gebeurtenissen kleiner is c.q. dat dergelijke gebeurtenissen beter
beheersbaar zijn, wanneer verantwoordelijkheden en communicatie voor alle betrokkenen
duidelijk zijn.
Dit kan onder andere worden gerealiseerd aan de hand van protocollen, waarin ten minste de
volgende punten staan beschreven:
- op welke wijze vindt screening voorafgaand aan de behandeling plaats op een zodanige
wijze, dat is gewaarborgd dat bij de behandeling van patiënten met een klasse ASA 3 of
hoger voorafgaand aan de behandeling een anesthesioloog wordt geconsulteerd;
- op welke wijze en op welk moment wordt de patiënt geïnformeerd over voorzorgen,
waaronder het nuchter zijn en begeleiding na vertrek uit de kliniek;
- indicaties en contra-indicaties voor PSA;
- hoe worden patiënten geïnformeerd over de risico’s van PSA;
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- hoe is gewaarborgd dat voorafgaand aan de behandeling een time-out procedure wordt
gevolgd, waarbij onder andere factoren die kritisch zijn voor de PSA aan de orde komen;
- op welke wijze worden bloeddruk en zuurstofsaturatie direct voorafgaand, tijdens en na de
behandeling gemeten en vastgelegd;
- op welke wijze wordt gedocumenteerd op welk tijdstip een bepaalde hoeveelheid van een
bepaald geneesmiddel tijdens de behandeling wordt toegediend;
- de criteria op grond waarvan de patiënt voor de PSA wordt ontslagen;
- de wijze waarop bovengenoemde punten in het medisch dossier worden vastgelegd.
De richtlijn Preoperatief Traject (Nederlandse Vereniging van Anesthesiologen et al., 2009)
benadrukt in dit verband ook het belang van het opdelen van het behandelproces in fasen en het
inbouwen van zgn. stopmomenten tussen deze fasen, waarin steeds wordt geverifieerd of aan
alle voorwaarden is voldaan alvorens met de volgende fase verder te gaan. Uit onderzoek is
gebleken dat dergelijke stopmomenten de patiëntveiligheid dienen.
De richtlijn Preoperatief Traject noemt voorts de aanwezigheid van een - bij voorkeur
elektronisch - patiëntendossier als een belangrijke faciliterende factor voor een veilig
behandelproces. Een dergelijk instrument zorgt ervoor dat alle betrokkenen steeds kunnen
beschikken over de relevante, juiste en laatste informatie. Dit voorkomt ook dat dezelfde
gegevens op meerdere plaatsen worden verzameld en geregistreerd (met een grotere kans op
fouten).
De aanwezigheid van protocollen is een belangrijke randvoorwaarde, maar is niet voldoende.
Even belangrijk is dat medewerkers met de protocollen bekend zijn, dat zij doordrongen zijn van
de noodzaak om in overeenstemming met deze protocollen te werken en dat regelmatig wordt
getoetst of in de praktijk in overeenstemming met deze protocollen wordt gewerkt.
Ten slotte valt te overwegen om bij het optreden van onverwachte gebeurtenissen die gepaard
gaan met een ernstige complicatie het behandelproces stop te zetten. De betrokken
medewerkers evalueren wat de oorzaak van de gebeurtenis is en welke maatregelen dienen te
worden
genomen
om
herhaling
te
voorkomen.
Indien de oorzaak van de onverwachte gebeurtenis niet duidelijk is of de complicatie gepaard
gaat met ernstig letsel bij de patiënt, valt te overwegen de behandelkamer te sluiten tot de
oorzaak achterhaald is.
Organisatie en beleid
Voor abortusklinieken wordt een aantal organisatorische randvoorwaarden bepaald door de
Wet afbreking zwangerschap. Een belangrijke eis is dat een abortuskliniek dient samen te
werken met een of meer ziekenhuizen. Dit wordt uitgewerkt in het Besluit afbreking
zwangerschap, waarin is bepaald dat in de overeenkomst tussen abortuskliniek en ziekenhuis in
ieder geval moet zijn voorzien in “hulp vanwege het ziekenhuis aan en ten behoeve van
patiënten van de kliniek, op verzoek van de arts die in de kliniek een behandeling verricht. Die
hulp omvat in ieder geval diagnostische en therapeutische consultatie van aan het ziekenhuis
verbonden medische specialisten.” In de Memorie van Toelichting bij het ontwerp van de Waz
wordt dit nader gemotiveerd: “… voorschriften (...) moeten verzekeren dat, indien zich bij de
behandeling onverwachte complicaties voordoen, door samenwerking met een of meer
ziekenhuizen tijdig adequate hulp wordt geboden.”
De richtlijn PSA beveelt aan dat een (lokale) kwaliteitscommissie PSA wordt belast met de
protocolontwikkeling, complicatieregistratie en evaluatie van PSA. De kwaliteitscommissie PSA
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heeft tot taak dat hierover duidelijke afspraken gemaakt worden op locatie tussen
hoofdbehandelaar, anesthesioloog en medisch management.
Om te kunnen toetsen of alle personeel dat betrokken is bij behandelingen, al dan niet met PSA,
de vereiste handelingen mag uitvoeren, moet op ieder moment kunnen worden nagegaan of
een medewerker hiervoor bevoegd en bekwaam is. Een goede registratie van scholing en
bekwaamverklaring is daarbij onontbeerlijk.
De kans op herhaling van een onverwachte gebeurtenis kan worden verkleind wanneer er
gebruik wordt gemaakt van een Veilig Incident Meldingssysteem zoals in de ziekenhuizen. Door
middel hiervan wordt lering getrokken en kan het beleid worden bijgesteld.
Het risico op het optreden van ongewenste gebeurtenissen kan ook worden verkleind door alle
medische apparatuur jaarlijks door een deskundige onderhoudsmonteur te laten controleren.
Van dit preventief onderhoud dient een registratie te worden bijgehouden.
Aanbeveling
Het uitvoeren van deze aanbevelingen valt onder de eindverantwoordelijkheid van de Raad van
Bestuur c.q. de directie van de abortuskliniek
- spreek met een ziekenhuis een vaste procedure af in verband met eventuele problemen;
- laat alleen artsen die geschoold zijn in ALS of BLS met extra aandacht voor de opvang van
bloeddrukdalingen, ademdepressie en luchtwegobstructies, ingrepen onder matige of diepe
sedatie uitvoeren;
- laat de patiënt tijdens matige of diepe sedatie door een daarvoor opgeleid persoon
bewaken die tijdens de behandeling geen andere taken heeft;
- toets de bekwaamheid van iedere arts en verpleegkundige die betrokken is bij
behandelingen met PSA ten minste eens per twee jaar;
- organiseer ten minste eens per jaar voor alle artsen en verpleegkundigen in de kliniek, bij
voorkeur op de behandelkamer, een training in Basic Life Support, inclusief het gebruik van
een AED;
- zorg voor protocollen (procesbeschrijvingen en werkinstructies) waarin de aanbevelingen
van deze richtlijn zijn vertaald naar de lokale situatie van de abortuskliniek;
- zorg voor een zodanige wijze van dossiervoering dat alle bij de behandeling betrokken
medewerkers op ieder moment kunnen beschikken over de relevante, juiste en meest
recente informatie over de patiënt en over de behandeling;
- toets de artsen en verpleegkundigen die bij ingrepen betrokken zijn ten minste eens per
twee jaar op kennis en bekwaamheid en het opvolgen van protocollen inzake PSA;
- toets op belangrijke onderwerpen zoals:
- een risico-inschatting kunnen structureren;
- hypoventilatie kunnen signaleren en complicaties kunnen herkennen en deze adequaat
behandelen;
- titratie van propofol;
- sedatieniveau’s kunnen onderscheiden (en de invloed van intraveneuze opioïden
daarop);
- toediening van zuurstof;
- contra-indicaties, mogelijke bijwerkingen en interactie van medicamenten;
- postoperatieve bewaking en de monitoringapparatuur (bediening, betrouwbaarheid,
artefacten);
- het voldoen aan de volume-eis voor de praktische vaardigheid uit de richtlijn PSA (ten
minste vijftig procedures per jaar).
- stel per organisatie of kliniek een PSA- kwaliteitscommissie in indien behandelingen met
PSA worden uitgevoerd. Deze commissie dient minimaal te bestaan uit de medisch
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eindverantwoordelijke van de organisatie en een anesthesioloog;
- zorg voor een registratie van scholing en bekwaamverklaring van alle personeel dat bij de
uitvoering van behandelingen betrokken is;
- zie erop toe dat complicaties worden geregistreerd en dat de geregistreerde complicaties
ten minste tweemaal per jaar worden besproken in de PSA-kwaliteitscommissie;
- beschik over de middelen en apparatuur die volgens deze richtlijn nodig zijn om
pijnbestrijding patiëntveilig te kunnen uitvoeren;
- onderhoud alle medische apparatuur volgens de voorschriften van de fabrikant;
- registreer het onderhoud van medische apparatuur.

6.3

Wat zijn de randvoorwaarden ten aanzien van monitoren, personeel en opleiding bij
sedatie?

Inleiding
Het toedienen van sedatie aan patiënten is veilig uit te voeren, mits voldaan wordt aan de
hiervoor beschreven randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden hebben enerzijds betrekking op
patiëntgebonden factoren, zoals allergieën en co-morbiditeit, anderzijds op technische en
logistieke factoren. Het doel van het vaststellen van randvoorwaarden is het voorkomen van en
het tijdig herkennen en behandelen van eventuele complicaties. Dit vereist een bepaald niveau
van kennis en vaardigheden. Klinische observatie van bewustzijn en ademhalingspatroon,
aflezen en interpreteren van monitoren van ventilatie en circulatie zijn essentieel. In de richtlijn
PSA staat beschreven wat de minimale monitoring en vereisten op het personele vlak zijn. Ook
de gezondheidstoestand van de patiënt (ASA-klasse en comorbiditeit) en diepte van sedatie
spelen daarbij een rol. In dit hoofdstuk zijn alleen aanbevelingen opgenomen waar de richtlijn
PSA niet specifiek genoeg op de situatie in een abortuskliniek is gericht.
Zoeken en selecteren van literatuur
Er is geen systematische literatuursearch verricht. In dit hoofdstuk wordt de richtlijn Sedatie en /
of analgesie op locaties buiten de operatiekamer (richtlijn PSA) nader uitgewerkt voor
abortusklinieken.
Overwegingen
De voornaamste gevaren bij sedatie betreft het optreden van respiratoire en cardiovasculaire
complicaties. Dit impliceert dat er voldoende kennis op deze vlakken aanwezig dient te zijn als er
sedatie wordt gegeven. De richtlijn PSA geeft hier een overzicht van. Onduidelijkheid voor de
abortusklinieken bestaat over de vereiste dat er bij matige tot diepe sedatie een persoon
aanwezig dient te zijn die “… in staat is om bij het optreden van problemen binnen luttele
seconden te handelen. Dat houdt in een scholing in Advanced Life Support (ALS) of Basic Life
Support met extra aandacht voor de opvang van tensiedalingen, ademdepressie en
luchtwegobstructies.” Hoe deze opleiding dan specifiek dient te zijn ingericht, is hierbij niet
volledig duidelijk. Of er ervaring dient te zijn voor het geven van inotropica of bekwaamheid bij
intubaties wordt niet gespecificeerd.
In de praktijk van de abortuskliniek lijken deze complicaties zeldzaam te zijn. Het lijkt de
werkgroep daarom onmogelijk om, ondanks de vereiste herhalingscursussen, voldoende
praktijkervaring te verkrijgen en te onderhouden op het gebied van inotropica of intubaties. Het
lijkt de werkgroep zinvol de trainingen op locatie, dat wil zeggen de behandelkamer te laten
geven (zie Hoofdstuk 6.1). Een goede screening voorafgaand aan de sedatie op te verwachten
71

luchtweg- en circulatieproblemen moet hoogrisicopatiënten kunnen identificeren.
Gecontroleerde toepassing van sedatie, met een goede beheersing van aanvullende
luchtwegtechnieken als chin-lift en oro-pharyngeale airway, bij voorbeeld Guedel, zou volgens
de werkgroep het overgrote merendeel van de luchtwegcomplicaties op moeten lossen. Kennis
van deze technieken en de aanwezigheid van de materialen dient daarom te allen tijde
gegarandeerd te zijn als sedatie wordt uitgevoerd. In de lokale protocollen dient te zijn
gespecificeerd in welke omstandigheden aanvullende (externe) hulp moet worden ingeroepen
(ambulance) en wie van de aanwezigen hier de verantwoordelijkheid voor draagt.
Aanbevelingen
Alle personen aanwezig bij de procedure waarvoor sedatie gegeven wordt, dienen regelmatig
getraind te worden in Basic Life Support.
Minimaal één van de aanwezige personen tijdens de procedure waarbij sedatie gegeven wordt,
dient bekwaam te zijn in aanvullende luchtwegtechnieken als chin-lift of oro-pharyngeale
airway (bij voorbeeld Guedel).
Specificeer in een protocol hoe en wanneer externe acute hulp, meestal een ambulance, dient
te worden ingeschakeld en wie hiervoor de verantwoordelijkheid draagt.
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Database
Medline (OVID)
1948-okt. 2011
Engels, Nederlands,
Duits, Frans

Zoektermen
1 exp Abortion, Induced/ (30965)
2 ("pregnancy adj3 terminat*" or "induced abortion*").ti,ab. (4286)
3 abortion*.ti. (20615)
4 1 or 2 or 3 (40054)
97 exp Analgesia/ (29008)
98 exp Analgesics/ (394736)
99 Anesthesia, Obstetrical/ (10993)
100 Pain/pc [Prevention & Control] (8752)
101 exp "anesthesia and analgesia"/ or conscious sedation/ (180489)
102 (sedation or analgesia or analgesics or anesthes* or analge*).ti,ab. (199445)
103 or/97-102 (627403)
104 4 and 103 (1237)
139 "Filter patiëntenperspectief".ti.
140 exp Consumer Participation/ (27920)
141 ((patient or consumer*) adj3 (participat* or decisi* or decid*)).ti,ab. (6684)
142 "Patient Acceptance of Health Care"/ (25818)
143 exp Attitude to Health/ (248116)
144 *exp consumer satisfaction/ or patient preference/ (973)
145 "patient-focused".ti,ab. (835)
146 "patient-centred".ti,ab. (1634)
147 (patient adj3 (attitude? or preference)).ti,ab. (3721)
148 "satisfaction".ti,ab. (60790)
149 cooperative behavior/ (21285)
150 exp self efficacy/ or self-efficacy.ti,ab. (14434)
151 exp Adaptation, Psychological/ (90186)
152 coping.ti,ab. (27705)
153 ("self perception" or "self concept").ti,ab. (4802)
154 exp health education/ or patient education as topic/ (123213)
155 exp attitude to health/ or health knowledge, attitudes, practice/ (248116)
156 ("informed choice" or "shared decision making").ti,ab. (2153)
157 empowerment.tw. (4794)
158 ("focus group*" adj3 (patient* or parent* or famil* or spouse*)).ti,ab. (825)
159 *"Quality of Life"/ or "Quality of Life"/px [Psychology] (45253)
160 (QoL or "Quality of life").ti. (31464)
161 Personal Autonomy/ or self concept/ (51609)

Aantal hits
112

162 consumer advocacy/ or freedom/ (7584)
163 Needs Assessment/ (19101)
164 Patient Advocacy/ (21377)
165 Self-Help Groups/ (7157)
166 Life Change Events/ (17347)
167 Attitude to Death/ (12381)
168 Patient-Centered Care/ (7704)
169 exp Professional-Patient Relations/ (107256)
170 Self Care/ (19914)
171 self-management.ti. (2109)
172 ((patient* or consumer* or parent* or famil* or spouse*) adj (attitude* or involvement or desir* or
perspective* or activation or view* or preference*)).ti,ab. (19949)
173 "expert patient*".ti,ab. (121)
174 or/139-173 (723150)
175 exp Decision Making/ (100818)
176 exp Communication/ (326444)
177 Stress, Psychological/ (73795)
178 Emotions/ (35023)
179 vignette*.ti,ab. (4966)
180 or/175-179 (511196)
181 exp Patients/px [Psychology] (15814)
182 (patient* or consumer*).ti. (1090174)
183 181 or 182 (1101454)
184 180 and 182 (36944)
185 "focus group*".ti,ab. (15516)
186 focus groups/ or narration/ (16065)
187 qualitative.ti. (15325)
188 185 or 186 or 187 (36075)
189 174 or 184 or 188 (757819)
190 104 and 189 (123)
191 limit 190 to (dutch or english or french or german) (112)
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Hoofdstuk 7

Kwaliteit

Uitgangsvragen:
Informatievoorziening
7.1
Welke informatie dient een patiënt minimaal te hebben over pijnbeleid?
7.2
Hoe kan een uniforme informatievoorziening gewaarborgd worden?
Technische handvaardigheid
7.3
Welke invloed heeft de technische handvaardigheid van de behandelend arts bij de
uitvoering van een instrumentele zwangerschapsafbreking op de pijnbeleving van de
patiënt?
Registratie complicaties en adverse events
7.4
Hoe dient een abortuskliniek intern om te gaan met incidenten en complicaties (inclusief
adverse events)?
Verzamelen en rapportage van registraties
7.5
Hoe dient een abortuskliniek extern om te gaan met incidenten en complicaties (inclusief
adverse events) bij pijnbestrijding?

7.1

Welke informatie dient een patiënt minimaal te hebben over pijnbeleid?

Inleiding
In het kader van de richtlijn “Begeleiding van vrouwen die een zwangerschapsafbreking
overwegen” (Nederlandse Vereniging voor Anesthesie et al., 2011) werd door de Focusgroep
patiënten opgemerkt dat niet iedere patiënt wist dat ze een “roesje” kan krijgen als ze dat graag
wil. Aangegeven werd dat “een abortus al emotioneel genoeg is en dat de spanning en de pijn
dan eigenlijk teveel is. Een roesje was zeer welkom geweest” (p. 131, Bijlage 1 Focusgroep
patiënten 22 september 2008).
Het is dus onduidelijk welke informatie een patiënt over de pijnbestrijding krijgt.
Zoeken en selecteren van literatuur
Er is geen systematische literatuursearch verricht.
Overwegingen
Welke informatie moet minimaal worden verstrekt?
De richtlijn “Begeleiding van vrouwen die een zwangerschapsafbreking overwegen” stelt dat er
informatie gegeven dient te worden over de soort behandeling en de daarbij horende mogelijke
bijwerkingen, risico’s, complicaties en over de pijnbestrijding (p. 90, Hoofdstuk 4.9.2).
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Welke punten de informatie over pijnbestrijding in ieder geval dient te bevatten, wordt landelijk
vastgesteld door de beroepsgroep NGvA. Punten die standaard dienen te worden opgenomen in
de patiëntenfolder, bij de voorlichting op het internet en aan de orde moeten komen bij de
intake zijn:
- de in Nederland gangbare pijnbehandelingen bij zwangerschapsafbreking, met hun voor- en
nadelen;
- de pijnbehandelingen die in de betreffende kliniek mogelijk zijn en op welke
behandelingsdagen;
- indien algehele anesthesie of diepe of matige sedatie in de betreffende kliniek niet mogelijk
is, de procedure voor verwijzingen naar andere klinieken waar dit wel kan;
- het adres dan wel een link naar de NGvA-site waar een actueel overzicht staat welke kliniek
welke vorm van pijnbestrijding aanbiedt;
- de wijze waarop in Nederland en in de betreffende kliniek de kwaliteit van de pijnbestrijding
wordt bewaakt (pijnscores en meting patiëntencomfort).
Aanbevelingen
Informeer patiënten over alle gangbare vormen van pijnbehandelingen.
Informeer patiënten welke klinieken de ingreep onder sedatie / algehele anesthesie kunnen
uitvoeren.
Patiëntenfolder
Iedere kliniek dient een patiëntenfolder te hebben.
Een patiëntenfolder dient onder andere te bevatten:
- een overzicht van alle in Nederland gangbare vormen van pijnbehandeling;
- de vormen van pijnbehandeling die de desbetreffende kliniek biedt en op welke
behandelingsdagen;
- een link naar de NGvA-website. Op de NGVA-website dient een actueel overzicht te staan
welke kliniek welke vorm van pijnbestrijding aanbiedt.

7.2

Hoe kan uniforme informatievoorziening bij pijnbeleid gewaarborgd worden?

Inleiding
De door de beroepsvereniging voorgeschreven informatie over pijnbestrijding bij
zwangerschapsafbreking dient te worden verstrekt aan de patiënt. De voorlichting hierover vindt
plaats in de patiëntenfolder, op het internet en komt aan de orde bij de intake. De vraag is hoe
dit getoetst kan worden.
Overwegingen
Bij de visitatie kan worden nagegaan of de informatie adequaat in de folder en op het internet
staat. Het onderdeel “informatie gegeven over pijnbestrijding” kan opgenomen worden in het
intakeformulier of het betreffende onderdeel van het EPD.
Of de informatie daadwerkelijk de patiënt heeft bereikt, kan blijken door de antwoorden van de
patiënt hierover als er vragen over de pijnbestrijding zijn opgenomen in de
patiëntentevredenheidsenquêtes.
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Na het invoeren van het meten van pijnscores zijn de volgende vragen verplicht in de
patiëntentevredenheidsenquêtes:
- bent u vόόr de ingreep geïnformeerd over de voor- en nadelen van plaatselijke verdoving?
- bent u vόόr de ingreep geïnformeerd over de voor- en nadelen van lichte en matige sedatie
(roesje) of diepe sedatie en algehele verdoving (slapen)?
- bent u vόόr de ingreep geïnformeerd over welke mogelijkheden voor pijnbestrijding er in de
kliniek die u bezocht voor u beschikbaar zijn en welke niet?
- als “slapen” niet mogelijk was in de kliniek die u bezocht, heeft men u wel verteld hoe u dan
naar een andere kliniek verwezen zou kunnen worden?
- bent u vόόr de ingreep geïnformeerd dat u na de behandeling gevraagd zou worden naar uw
pijnbeleving en op een schaal met een cijfer aan te geven (pijnscore)?
- heeft men na de behandeling gevraagd hoe u zich voelde en dat aan te geven op een
pijnschaal?
- had u achteraf gezien liever geslapen?
Uiteraard kunnen daarnaast niet verplichte “lokale” vragen naar patiëntentevredenheid
bijdragen aan de evaluatie van de kwaliteit van het pijnbeleid in de kliniek. Bijvoorbeeld: Had u
achteraf gezien liever narcose gehad? Was de behandeling zoals u verwachtte, is het mee
gevallen, is het tegengevallen? (Loeber, 2008).
Aanbeveling
Ga bij visitatie na of de informatie over pijnbestrijding adequaat in de folder en op het internet
staat en of het onderdeel “Informatie gegeven over pijnbestrijding” opgenomen is in het
intakeformulier of het betreffende onderdeel van het EPD.
Ga bij visitatie na of de verplichte vragen over de pijnbestrijding zijn opgenomen in de
patiëntentevredenheidsenquêtes en beoordeel de antwoorden voor evaluatie van het
pijnbeleid in de kliniek.

7.3

Welke invloed heeft de technische handvaardigheid van de behandelend arts bij de
uitvoering van een instrumentele zwangerschapsafbreking op de pijnbeleving van de
patiënt?

Inleiding
Het vermoeden dat de pijnbeleving tijdens en direct na het afbreken van een zwangerschap
onder lokale verdoving wordt bepaald door medische, fysiologische en psychologische factoren
bestaat al lang (Stubblefield et al., 1989; Belanger et al., 1989). Er zijn veel veronderstellingen
over welke factoren een rol spelen, maar weinig data die de vermoedens ondersteunen. Wel
bestaat er onder artsen en begeleiders van patiënten die de zwangerschap laten afbreken de
overtuiging dat de pijnbeleving van de patiënt tijdens de ingreep ook in belangrijke mate afhangt
van de technische vaardigheid van de arts die de procedure uitvoert.
Zoeken en selecteren van literatuur
In de databases van Medline is met relevante zoektermen gezocht naar de vaardigheden van de
arts bij een instrumentele zwangerschapsafbreking. De zoekverantwoording is weergegeven in
de bijlage van dit hoofdstuk. De literatuurzoekactie leverde 23 treffers op.
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Samenvatting literatuur
Er is geen onderzoek gevonden dat deze vraag expliciet heeft onderzocht.
Overwegingen
Pijnbeleving en ervaring van de arts
De werkgroep is het eens met bijvoorbeeld Stubblefield die ervan overtuigd is dat de techniek,
houding en het gedrag van een arts de pijnbeleving van de patiënt kunnen reduceren. Hierbij
valt te denken aan empatisch en geruststellend optreden, souplesse bij het inbrengen van het
speculum, voorzichtig aanhaken van de cervix, beperken van de dilatatie, de handelingen en de
behandelingsduur. Een minder ervaren arts kan daarom bij een ingreep onder lokale anesthesie
meer pijn teweegbrengen dan wanneer de patiënt behandeld zou worden door een ervaren arts.
Dat is iedere arts uit zijn of haar beginperiode wel bekend.
Cliëntentevredenheidsenquêtes en de pijnlijke ervaringen zoals die soms door patiënten aan het
internet worden toevertrouwd zijn weinig representatief en niet goed in verband te brengen
met ervaring van de arts. Inzicht in de omvang van dit probleem zal pas ontstaan als de in deze
richtlijn voorgestelde registratie van pijnscores en patiëntencomfort werkelijkheid is geworden
(zie Hoofdstuk 7.4).
De situatie waarbij de patiënt voor een zwangerschapsafbreking geheel afhankelijk is van een
minder ervaren arts en daardoor onnodig veel pijn ervaart, komt in Nederlandse
abortusklinieken vermoedelijk weinig voor. Niettemin is zo een situatie niet in overeenstemming
met de kwaliteitseis van optimale zorg bij het te voeren pijnbeleid.
Toenemende ervaring bij de arts
Volgens de huidige opleidingseisen (2012) van het NGvA (www.ngva.net) verkrijgt de arts in
opleiding ervaring doordat aan ten minste 200 behandelingen wordt deelgenomen, met dien
verstande, dat de arts in opleiding in de loop van de opleiding geleidelijk meer onderdelen van
de behandeling zelfstandig gaat uitvoeren en ten slotte ten minste veertig behandelingen geheel
"zelfstandig" worden verricht. Alle behandelingen (zowel onder lokale als algehele
anesthesie/diepe sedatie) vinden plaats onder toezicht van de opleider die te allen tijde direct
de behandeling moet kunnen overnemen. Ondanks de aanwijzingen en nabijheid van de
opleider, kunnen in een opleidingssituatie behandelingen onder lokale verdoving onvermijdelijk
wat meer pijnlijk en minder comfortabel voor de patiënt zijn.
Bij behandelingen onder algemene anesthesie of diepe sedatie zal de beginnend arts in opleiding
zich kunnen concentreren op het technisch gedeelte van de ingreep, omdat de patiënt geen pijn
ervaart. Bij een behandeling onder lokale anesthesie krijgt de patiënt aandacht van de
begeleidend verpleegkundige. Toch moet de arts op gepaste momenten aan deze begeleiding
kunnen bijdragen en zijn aandacht verdelen. De handvaardigheid mag dan geen problemen meer
opleveren. Naar de mening van de werkgroep is dat bij veel artsen, zelfs na het examen, nu niet
altijd het geval.
Verschillende verbeteringen zijn in deze situatie mogelijk.
Routinematige pre-operatieve pijnstilling, zoals aanbevolen in Hoofdstuk 5 van deze richtlijn, zal
zeker bijdragen aan het hier gesignaleerde probleem, maar mogelijk niet voldoende oplossen.
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In de opleiding zou de volumenorm van veertig voor het examen zelfstandig uit te voeren
behandelingen verhoogd kunnen worden en/of er wordt een competentienorm ingevoerd.
Het streven om de pijnbeleving van patiënten te minimaliseren heeft ook consequenties voor de
opleidingscentra. In een individueel opleidingsprogramma wordt vaak een vanzelfsprekende
volgorde aangehouden. Eerst meekijken bij behandelingen (lokaal en sedatie/slapen) dan
“verbale anesthesie” leren en wat handelingen verrichten bij een patiënt die slaapt (bijvoorbeeld
eerst bij een multipara, later nullipara, retroflexie en dergelijke), dan gedeelten van de
behandeling onder lokaal (weer eerst bij multipara en dergelijke) en ten slotte zelfstandig hele
behandelingen onder lokaal en sedatie/slapen verrichten (onder toezicht). Het voordeel van het
aanleren van vaardigheden vroeg in de opleiding bij een slapende patiënt is dat overlast en
onnodige pijn bij de patiënt wordt voorkomen. De werkgroep adviseert het NGvA daarom om
het begin van de opleiding tot abortusarts te beperken tot die centra waar diepe sedatie of
algehele anesthesie mogelijk is.
Aanbeveling voor de commissie O&R
Heroverweeg of de bestaande volumenorm van 40 behandelingen voldoende is voor het
uitvoeren van de behandelingen op een acceptabel pijnniveau.
Zorg ervoor dat de eerste behandelingen door een abortusarts in opleiding niet worden
uitgevoerd op een wakkere patiënt.

7.4

Hoe dient een abortuskliniek intern om te gaan met incidenten en complicaties
(inclusief adverse events)?

Inleiding
Voor alle instellingen in Nederland geldt dat het melden van calamiteiten aan de IGZ verplicht is.
Bij zwangerschapsafbreking houdt de IGZ bovendien specifiek toezicht vanwege de wet
afbreking zwangerschap. De landelijk verplichte anonieme wettelijke registratie bij
zwangerschapsafbreking (WRA) kent geen aparte rubriek voor complicaties bij pijnbestrijding.
Indien deze zich voordoen worden ze vermeld onder de verzamelcategorie “Overige
complicaties”, “andere complicaties, namelijk: …” of ”bijwerkingen medicatie”. Voor registratie
van bijwerkingen van medicatie bestaat in Nederland: Het Nederlands Bijwerkingen Centrum
LAREB (www.lareb.nl). Vanwege de WRA wordt mortaliteit, door welke oorzaak ook, bij
zwangerschapsafbreking in Nederland altijd bekend. Sinds de inwerkingtreding van de Wet
afbreking zwangerschap in 1984 is er in samenhang met pijnbestrijding éénmaal, in 2001, een
patiënt overleden ten gevolge van lidocaine-intoxicatie door een medicatiefout (10% in plaats
van 1%). Systematisch inzicht in de morbiditeit bij pijnbestrijding in abortusklinieken ontbreekt.
Complicaties worden lokaal wel door klinieken ‘bijgehouden’ en met enige regelmaat besproken,
vaak in het kader van een Veilig Incident Meldingssysteem. Maar omdat accurate definities
ontbreken en de data niet landelijk worden aangeleverd en gerapporteerd, kunnen deze niet
onderling worden vergeleken. Een adequate registratie van complicaties, inclusief adverse
events, kan lokaal en regionaal als kwaliteitsinstrument voor en door medische professionals
gebruikt worden ten behoeve van een betere zorg voor de patiënt (Van Croonenborg et al.,
2009).
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Er zijn twee basisconcepten, te weten “incident”, dat betrekking heeft op het zorgproces (in
principe ongeacht de gezondheidsuitkomst) en “complicatie”, dat betrekking heeft op de
gezondheidsuitkomst ( in principe ongeacht het zorgproces dat eraan voorafging). De definities
luiden:
Incident:
een ongewenste en onvoorziene gebeurtenis in de patiëntenzorg waarbij of
waardoor een patiënt schade lijdt dan wel had kunnen lijden;
Complicatie: een onbedoelde en ongewenste gebeurtenis of toestand tijdens of volgend op
medisch specialistisch handelen, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig
nadelig is dat aanpassing van het medisch (be-)handelen noodzakelijk is, dan wel
dat er sprake is van onherstelbare schade.
Bij incidenten kan na analyse blijken dat het gaat om complicaties (als er gezondheidsschade
voor de patiënt is ontstaan) of near misses (zonder schade). Complicaties kunnen op
vergelijkbare wijze worden onderverdeeld: het kan dan gaan om een bewust afgewogen en
geaccepteerd risico, een calculated risk, of, als een complicatie samenhangt met (suboptimale)
zorgverlening, om een (al dan niet vermijdbaar) adverse event.
Bij het gebruik van begrippen zoals incident, complicatie en adverse event volgen wij de
volgende definities van Wagner et al., (2005) (zie de bijlage van dit hoofdstuk).
Figuur 7.1 Bron: Kievit, J. Patiëntveiligheid decentraal in het LUMC. Leiden: LUMC, 2005

De werkgroep gaat ervan uit dat elke abortuskliniek een functionerend Veilig Incident
Meldingssysteem heeft. In het onderstaande gaat het daarom alleen over het registreren van
complicaties bij pijnbestrijding, waaronder adverse events, dus over alle voorvallen waarbij
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schade voor de patiënt is opgetreden. Onder schade wordt ook excessieve pijn bij de patiënt
verstaan. Effectieve pijnbestrijding is de verantwoordelijkheid van de professional die de
procedure verricht. Effectiviteit moet zowel gelden voor wat betreft succes van de procedure,
comfort van de patiënt als tijdseffectiviteit (richtlijn PSA).
Zoeken en selecteren van literatuur
Er is geen systematische literatuursearch verricht, omdat dit bij deze uitgangsvraag niet van
toepassing is.
Overwegingen
Voor pijnbestrijding bij zwangerschapsafbreking zijn de lijst van de anesthesiologen (NVA) en de
artsen van de Spoedeisende Hulp (NVSHA) van belang.
Complicatieregistratielijst anesthesiologen
De NVA hanteert een minimaal te melden lijst complicaties, de top twintig van complicaties, die
onderverdeeld is in vier groepen: onbedoelde verstoring van de ventilatie, van de circulatie,
ongewenste beschadiging van de patiënt en ongeplande wijziging van het anesthesiologisch
beleid. Enige uitleg bij het invullen van de complicatielijst kunt u vinden in de bijlage van dit
hoofdstuk. De NVA-complicaties zijn geclassificeerd op drie assen: 1) pathologie; 2) lokalisatie; 3)
externe factoren en overige kenmerken, volgens de Masterclassificatie en de Generieke dataset.
Van toepassing zijn met name NVA-nummer 17 Postoperatieve onrust (delier) en nummer 20
Medicatiefout. In de bijlage Specialisme Specifieke Procedures, paragraaf 1.13 van de richtlijn
PSA werd de incidentie geschat op 0,001-0,01 %.
Incidentenlijst Spoedeisende Hulpartsen
De NVSHA hanteert bij PSA een formulier waarop de verrichting geregistreerd wordt met een
aanvinklijst voor acht verschillende incidenten die in de richtlijn PSA is opgenomen. In de bijlage
van dit hoofdstuk kunt u de meest recente versie ‘Registratieformulier Procedurele Sedatie &
Analgesie SEH’ zien. De lijst is in de praktijk ontwikkeld met de bedoeling zinvolle informatie over
de kwaliteit van het handelen te verzamelen. De definities van een aantal complicaties zijn
gevoeliger dan die in de NVA-lijst en zullen daarom vaker voorkomen. De minder ernstige
complicaties en incidenten die betrekking hebben op de kwaliteit van het handelen worden ook
aangevinkt.
Factoren bij de keuze van te registreren incidenten en complicaties bij pijnbestrijding:
Registratielast
Wil een complicatieregistratie functioneren dan moet de input van de gegevens door de
professionals weinig tijd kosten: de zogenaamde registratielast mag niet te zwaar zijn. Aanvinken
van items in een EPD kost het minste tijd. Het aantal items dat routinematig moet worden
aangevinkt moet minimaal zijn. In een EPD kan dit door een item “incidenten en complicaties”
standaard op “nee” te zetten. Bij aanklikken van “ja” kunnen zich dan vervolgvensters openen
met keuzes en de mogelijkheid van vrije tekst. Een EPD is efficiënter dan een apart formulier
omdat veel (basis)gegevens en de anamnese al eerder zijn ingevoerd. Gegevens die van belang
zijn in verband met de kwaliteit van de pijnbestrijding (met verbeterpotentieel) moeten in ieder
geval worden geregistreerd. Door geregeld een rapportage te maken vanuit het EPD kunnen op
lokaal niveau de professionals aandacht geven aan knelpunten in de pijnbestrijding. Data voor
indicatoren kunnen zo ook geregistreerd worden.
Complicatielijst pijnbestrijding zwangerschapsafbreking
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De complete lijst die de werkgroep hier voorstelt is samengesteld uit de lijsten van de NVSHA
(veelvoorkomende complicaties) en de NVA (top twintig) en staat in de vetgedrukte kolom
“NGvA”van de Lijst te registreren complicaties in abortusklinieken (NGvA), vergelijking met
NVSHA- en NVA-lijsten (zie bijlage van dit hoofdstuk).
De definities die op de complicaties in de lijst van toepassing zijn, zijn eveneens vetgedrukt.
Door een combinatie van de NVA- en NVSHA-lijsten bevat de NGvA-lijst alle ernstige
complicaties maar bovendien minder ernstige complicaties en incidenten die zinvolle informatie
over de kwaliteit van het handelen kunnen aandragen.
In de NGvA-lijst zijn twee items toegevoegd: ziekenhuisopname (ten gevolge van
pijnbehandeling, bijvoorbeeld lidocaïne-intoxicatie) en conversie naar waken (van algehele
anesthesie of diepe sedatie overgaan dan wel het noodzakelijk afgelasten van de ingreep).
Conversie naar een andere methode van pijnbestrijding dan wel afgelasting wordt geregistreerd
als complicatie omdat dit plaatsvindt gedurende de ingreep. Verwijzing vóór de ingreep vanwege
medische contra-indicaties en/of omdat er in de abortuskliniek geen passende pijnbehandeling
mogelijk is, is geen complicatie, maar dient wel geregistreerd te worden. Dit kan in het EPD, na
telefonische aanmelding, intake of vooronderzoek van de patiënt (zie Hoofdstuk Organisatie).
Om de registratielast te verminderen verdient het aanbeveling dat in een EPD eerst een klein
aantal relatief frequent voorkomende complicaties worden gepresenteerd, zoals
ziekenhuisopname ten gevolge van pijnstilling, ademdepressie, saturatiedaling, bradycardie,
onvoldoende analgesie postoperatief en postoperatief delier (niveau 1 in de NGvA-lijst nummers
1.1 tot 1.6).
Ondoelmatige pijnbestrijding zoals die blijkt uit een hoge pijnscore (≥7) wordt opgevat als
complicatie. Maar het is waardevol patiëntcomfort ook te registreren als er geen complicaties
zijn, zoals in de ziekenhuizen inmiddels gebruikelijk is. Daarom stelt de werkgroep voor het
patiëntcomfort niet in de complicatietabellen op te nemen, maar standaard te registreren met
de verbale numeric rating scale (NRS), zoals beschreven in de richtlijn ‘Pijnbehandeling bij
traumapatiënten in de spoedzorgketen (2010)’.
Figuur 7.2 Verbal numeric rating scale (NRS)

Geef hierboven a.u.b. een getal tussen nul en tien dat het beste uw pijn op dit moment beschrijft. Een nul (0) betekent
‘geen pijn’; en een tien (10) betekent ‘ergst denkbare pijn’. Schrijf / noem één getal op.

Om een indruk te krijgen van de pijnbeleving tijdens en na de behandeling moet er standaard na
een half uur geregistreerd worden. Gevraagd wordt naar de pijnbeleving op het akeligste
moment (score 1-10), nu (score 1-10). Na sedatie wordt gevraagd of de patiënt zich iets van de
ingreep herinnert (amnesie ja/nee).
Indien er pre-operatief bij een instrumentele zwangerschapsfbreking prostaglandinen zijn
toegediend zal de eerste meting van de pijnbeleving (pijnscore 1-10) plaatsvinden direct vóór de
ingreep.
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Aanbevelingen
Meld incidenten in het kader van een Veilig Incident Meldingssysteem.
Registreer complicaties van pijnbestrijding (inclusief adverse events), bij voorkeur in het EPD.
Start de registratie van complicaties op een scherm met een klein aantal relatief frequent
voorkomende complicaties:
- ziekenhuisopname ten gevolge van pijnstilling;
- ademdepressie;
- saturatiedaling;
- bradycardie;
- onvoldoende analgesie postoperatief;
- postoperatief delier.
Vijf minuten voor de ingreep:
- meet de pijnbeleving met de verbale numeric rating scale (NRS) bij patiënten die
prostaglandine gekregen hebben.
30 minuten na de ingreep:
- meet standaard de pijnbeleving op met de verbale numeric rating scale (NRS);
- vraag standaard de patiënt naar de pijnbeleving op het akeligste moment (score 1-10);
- vraag standaard de patiënt of ze zich iets van de ingreep herinnert (amnesie ja/nee).

7.5

Hoe dient een abortuskliniek extern om te gaan met incidenten en complicaties
(inclusief adverse events) bij pijnbestrijding?

Inleiding
Terugkoppeling – rapportering naar de gebruikers van geregistreerde complicaties – is belangrijk
omdat deze kan leiden tot bewustwording van complicaties, meer openheid naar elkaar en
aanpassingen in beleid om complicaties te voorkomen (OMS 2006). Lokaal kan zo periodiek de
kwaliteit van pijnbestrijding bij zwangerschapsafbrekingen gemonitord worden. Door de data
landelijk te verzamelen is ‘spiegelen’ mogelijk, mits met factoren zoals casemix-verschillen
tussen de centra wordt rekening gehouden.
Zoeken en selecteren van literatuur
Er is geen systematische literatuursearch verricht, omdat dit bij deze uitgangsvraag niet van
toepassing is.
Overwegingen
Het streven naar landelijke standaarden
Voor het bevorderen van een eenduidige registratie zijn door de Orde en wetenschappelijke
beroepsverenigingen landelijke vakoverstijgende standaarden ontwikkeld, waaronder de
definities van complicaties (zie Hoofdstuk 7.2), een classificatie- en coderingsysteem (de
Masterclassificatie, MC) en een generieke dataset (GDS). De MC omvat een gestructureerde
begrippenverzameling waarmee complicaties op een eenduidige wijze kunnen worden
gekarakteriseerd. Complicaties geclassificeerd op drie assen: 1) pathologie; 2) lokalisatie; 3)
externe factoren en overige kenmerken. Dit maakt registratie ongevoelig voor verschillen in
taalgebruik en zorgt ervoor dat de geregistreerde complicatie op verschillende manieren
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benaderbaar is (wat specifieke analyses mogelijk maakt). De GDS geeft aan welke gegevens
verzameld moeten worden en hoe die gedefinieerd zijn. Hierdoor kunnen resultaten van de
complicatieregistratie worden geïnterpreteerd en vergeleken, ook landelijk en in principe ook
tussen verschillende specialismen.
Stand van zaken complicatieregistratie in Nederland in 2012
Het streven van de OMS om voor het hele land een eenduidige registratie in te voeren is niet
gerealiseerd, omdat de financiering van dit project in 2007 werd gestopt. De wetenschappelijke
verenigingen vonden de ontwikkelde systematiek zoals de MC en het GDS ingewikkeld.
Niettemin hebben een aantal verenigingen eigen complicatielijsten opgesteld die dat jaar
geconverteerd zijn naar de MC en de GDS en nu vaak in aangepaste vorm lokaal en soms
landelijk (heelkunde, interne geneeskunde, gynaecologie) worden toegepast. De MC en GDS zijn
sinds 2007 niet meer onderhouden en expertise is op dit moment niet beschikbaar.
Landelijke vakoverstijgende databases zijn vooralsnog niet gerealiseerd.
Wat is mogelijk?
In de richtlijn PSA wordt aanbevolen een landelijke vakoverstijgende registratie voor PSA op te
zetten (aanbevelingen Hoofdstuk 2).
De beveiliging van een dergelijke database moet goed in orde zijn (versleuteling data). Bij het
juridisch kader van de registratie zijn diverse externe partijen betrokken, waaronder de IGZ. Juist
het vakoverstijgende karakter van zo een registratie kan de realisering vertragen.
Inmiddels is de tendens bij de beroepsgroepen om niet te groot te beginnen en eerst de vraag te
stellen: wat zou je gerapporteerd willen zien?
Er zijn geslaagde kwaliteitsregistraties bij (sub)specialismen. Een goed voorbeeld vormen de
activiteiten van de Stichting Dutch Institute for Clinical auditing DICA, “het instituut dat in
Nederland dat een valide meetsysteem beheert en uitrolt, inzicht geeft in de kwaliteit van de
medische zorg en verbeterpunten aanwijst.” (http://www.clinicalaudit.nl/) Op dit moment wordt
DICA gebruikt voor het registreren van alle behandelingen op het gebied van darmkanker,
borstkanker, slokdarm- en maagkanker en longkanker in Nederland. Audits van andere
specialismen zijn in de maak. Ze worden in nauw overleg met de beroepsverenigingen
ontwikkeld.
De beroepsgroep NGvA hoeft niet te wachten op een landelijke vakoverstijgende registratie bij
PSA. In navolging van de NVSHA en in overleg met de kliniekdirecties de registratie van de
complicaties bij pijnbehandeling via deze richtlijn initiëren. Met een goede set te registreren
complicaties, zoals hierboven beschreven in Hoofdstuk 7.2 kan bijvoorbeeld eerst in één kliniek
een pilotstudy worden verricht. Als ook de ernst van de complicaties goed duidelijk wordt
vastgelegd kan zo lokaal de kwaliteit van pijnbestrijding worden gemonitord. Via zulke lokale
registraties komt er dan toch ook zicht op de kwaliteit van pijnbehandeling bij
zwangerschapsafbreking in Nederland.
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Aanbeveling
Het uitvoeren van de aanbevelingen hieronder valt onder de eindverantwoordelijkheid van de
beroepsgroep NGvA
- wacht niet op het tot stand komen van een landelijke vakoverstijgende registratie bij PSA;
- initieer als beroepsgroep, in overleg met de kliniekdirecties, lokale complicatieregistratie bij
pijnbehandeling;
- laat complicaties volgens bestaande classificatie- en coderingsystemen registreren, zoals de
Masterclassificatie en een generieke dataset (GDS) (OMS 2006);
- verzamel als beroepsgroep de gegevens van lokale complicatieregistraties;
- zorg als beroepsgroep voor terugkoppeling – rapportering naar de deelnemende klinieken.
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Database
Medline (OVID)
1948-nov.. 2011
Engels

Zoektermen
1 exp Abortion, Induced/ (31170)
2 ("pregnancy adj3 terminat*" or "induced abortion*").ti,ab. (4326)
3 abortion*.ti. (20834)
4 1 or 2 or 3 (40388)
5 ("surgical abortion" or "manual suction aspiration'" or "electric suction aspiration").ti,ab. (359)
6 exp curettage/ or "dilatation and curettage"/ (5820)
7 Dilatation/ (7881)
8 curettage.ti,ab. (7776)
9 Ambulatory Surgical Procedures/ (9397)
10 (surgery or surgical).ab,ti. (1069355)
11 Dilatation.ti,ab. (38676)
12 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 11 (1114920)
13 4 and 12 (3743)
14 anesthesia, local/ or nerve block/ (24544)
15 ("local an?esthesia" or "nerve block*" or "paracervical block*" or "cervical block*").ti,ab. (19818)
16 ("urban sedation*" or "outpatient sedation*").ti,ab. (37)
17 (lidocaine or mepivacaine or ropivacaine or prilocaine).ti,ab. (19273)
18 exp Anesthetics, Local/ (85869)
19 exp *"anesthesia and analgesia"/ or conscious sedation/ (133692)
20 (sedation* or analgesia or analgesics or an?esthes* or analge*).ti,ab. (241581)
21 ("conduction an?esthesia" or "local an?esthesia" or "regional an?esthesia" or "epidural an?esthesia" or "spinal
an?esthesia" or "nerve block*").ti. (16542)
22 anesthesia, general/ or anesthesia, intravenous/ (40338)
23 ("general an?esthesia" or "intravenous an?esthesia").ti,ab. (33926)
24 ((intravenous adj3 sedation) or (IV adj3 sedation)).ti,ab. (1789)
25 exp Anesthetics, Intravenous/ (62052)
26 (midazolam or alfentanil or rapifen or fentanyl or morphine* or propofol or ketamine).ti,ab. (73936)
27 exp Analgesics, Opioid/ (85021)
28 Conscious Sedation/ (5977)
29 Anti-Inflammatory Agents, Non-Steroidal/ (47854)
30 NSAID*.ti,ab. (15770)
31 or/14-30 (493011)
33 13 and 31 (561)
37 Pain/ep, et, pc [Epidemiology, Etiology, Prevention & Control] (40024)
38 Pain/ or Pelvic Pain/ or Abdominal Pain/ or Pain Perception/ or Pain, Postoperative/ or Pain Measurement/

Aantal hits
23

(169109)
39 (pain or VAS or "visual analogue scale").ti,ab. (353308)
40 37 or 38 or 39 (405115)
41 13 and 40 (468)
42 33 or 41 (854)
43 Clinical Competence/ (55294)
44 (skill* or dexterity).ti,ab. (98457)
45 Physician's Role/ or Physician's Practice Patterns/ (57254)
46 (experience adj4 (physician* or surg* or operator* or clinic*)).ti,ab. (48540)
47 43 or 44 or 45 or 46 (240541)
48 42 and 47 (23)
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Begrippenkader Patiëntveiligheid

Adverse event
Een onbedoelde uitkomst die is ontstaan door het (niet)
handelen van een zorgverlener en/of door het
zorgsysteem met schade voor de patiënt, zodanig
ernstig dat er sprake is van tijdelijke of permanente
beperking, verlenging of verzwaring van de behandeling
dan wel overlijden van de patiënt.
Complicatie
Een onbedoelde en ongewenste uitkomst tijdens of
volgend op het handelen van een zorgverlener, die voor
de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat
aanpassing van het (be)handelen noodzakelijk is dan wel
dat sprake is van onherstelbare schade.
Calculated risk
Een door de hulpverlener afgewogen risico of
ingecalculeerd neveneffect van een behandeling die in
de vakliteratuur is beschreven en waarbij het beoogde
effect van de behandeling van groter belang wordt
geacht dan de ernst van de schade of de kans op het
ontstaan daarvan.
Fout = error
Het niet uitvoeren van een geplande actie (fout in de
uitvoering) of het toepassen van een verkeerd plan om
het doel te bereiken (fout in de planning).
Incident = event
Een onbedoelde gebeurtenis tijdens het zorgproces die
tot schade aan de patiënt heeft geleid, had kunnen
leiden of (nog) kan leiden.
Klacht = complaint
Elk naar voren gebracht bezwaar tegen het handelen of
functioneren van een zorgaanbieder, komende van de
gebruiker van de zorgaanbieder.
Near miss
Een onbedoelde gebeurtenis die a. voor de patiënt geen
nadelen oplevert omdat de gevolgen ervan op tijd zijn
onderkend en gecorrigeerd (near miss), of b. waarvan de
gevolgen niet van invloed zijn op het fysiek, psychisch of
sociaal functioneren van de patiënt.
Patiëntveiligheid = patient safety
Het (nagenoeg) ontbreken van (de kans op) aan de
patiënt toegebrachte schade (lichamelijk/psychisch) die
is ontstaan
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door het niet volgens de professionele standaard
handelen van hulpverleners en/of door tekortkoming van
het zorgsysteem.
Professionele standaard
De beste manier van handelen in een specifieke situatie
met inachtneming van recente inzichten en evidence
zoals neergelegd in richtlijnen en protocollen van de
beroepsgroep, dan wel het handelen zoals van een
redelijk ervaren en bekwame beroepsgenoot in gelijke
omstandigheden mag worden verwacht.
Procesafwijking
Afwijking van het geplande, verwachte of vereiste proces
door (niet) handelen van een hulpverlener.
Schade = injury
Een nadeel voor de patiënt dat door zijn ernst leidt tot
verlenging of verzwaring van de behandeling, tijdelijk of
blijvend lichamelijk, psychisch en/of sociaal functieverlies,
of tot overlijden.
Vermijdbare adverse event
Een onbedoelde uitkomst die is ontstaan door het niet of
onvoldoende handelen volgens de professionele
standaard en/of door tekortkomingen van het
zorgsysteem met schade voor de patiënt zodanig ernstig
dat sprake is van tijdelijke of permanente beperking,
verlenging of verzwaring van de behandeling dan wel
overlijden van de patiënt.
Vermijdbaar = preventable
Een incident, complicatie of adverse event is in
retrospectie vermijdbaar als na systematische analyse van
de gebeurtenis(sen) blijkt dat bepaalde maatregelen het
incident, de complicatie of de adverse event hadden
kunnen voorkomen.
Verwijtbaar = blameworthy
Een incident, complicatie of adverse event is in
retrospectie verwijtbaar als na systematische analyse van
de gebeurtenis(sen) blijkt dat de zorgverlener is
tekortgeschoten en/of onzorgvuldig is geweest in
vergelijking met wat van een gemiddeld ervaren en
bekwame beroepsgenoot in gelijke omstandigheden had
mogen worden verwacht.

Bron: Wagner et al.,2005

Enige uitleg bij het invullen van de complicatielijst
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Lijst te registreren complicaties in abortusklinieken (NGvA), vergelijking met NVSHA- en NVA-lijsten
Toelichting bij de tabel
De complicaties zijn genummerd naar volgorde van (vermoedelijke) frequentie. De niveaunummers verwijzen naar het niveau van presenteren in het
EPD. Dit is gedaan om de registratielast te beperken.
Voorbeeld: Indien er geen complicaties zijn opgetreden klikt men “nee” aan in het EPD en dan ziet men de complicatielijst niet. Bij “ja”verschijnt er
een korte lijst met alleen de zes meest frequente complicaties, van het eerste niveau.
Indien nodig kan in volgende schermen andere complicaties worden aangevinkt en/of kan de complicatie verder (naar ernst) gedetailleerd worden in
het volgende niveau.
Voorbeeld: Als nummer 2 (ademdepressie = apneu >20s) wordt aangeklikt verschijnt de keuzemogelijkheid nummer 8 (hypoventilatie =
ademdepressie die beademing / (re)intubatie noodzakelijk maakt) op een tweede scherm.
Bij het optreden van een relatief frequente complicatie krijgt men op die manier met één klik het juiste keuzescherm. Bij zeldzame complicaties of
complicaties die niet gerubriceerd zijn (“overig:”) moet men naar het laatste (derde) scherm doorklikken.

.

(Scherm)
16
Niveau
1

Nr
1

1

2

ademdepressie

1
1
1

3
4
5

saturatiedaling
bradycardie
onvoldoende analgesie
postoperatief

1

6

postoperatief delier

2

7

zh-opname tgv PSA

2

8

hypoventilatie

2

9

hypoxemie

2

10

hypotensie

2

11

hartritmestoornis

16
17

.

17

NGvA

NGvA definitie

NVSHA

ziekenhuisopname

ziekenhuisopname tgv
pijnbehandeling
apneu >20s

 apneu >20s

sat < 90% >60s
pols < 50 /min
Verbale rate score gelijk of
meer dan 8 gedurende
langer dan een uur
ondanks de behandeling.
Delirant gedrag, waarbij
gedurende minstens een
half uur toezicht aan bed
noodzakelijk is.
zh-opname tgv lichte,
matige of diepe sedatie of
algehele anesthesie
Ademdepressie die
beademing / (re-)intubatie
noodzakelijk maakt.
Perifere zuurstof saturatie
gedurende 5 minuten < 85
%.
Ongewenste verlaagde
bloeddruk (mean < 40 mm
Hg) gedurende minimaal 5
minuten, die een
interventie noodzakelijk
maakt.
Ritmeverandering leidend
tot circulatieverandering
die interventie

NVA top 20

(NVA) definitie

16. Onvoldoende analgesie
postop.

Verbale rate score gelijk of meer dan 8
gedurende langer dan een uur ondanks de
behandeling.

17. Postoperatieve onrust
anderszins (delier)

Delirant gedrag, waarbij gedurende minstens
een half uur toezicht aan bed noodzakelijk is.

4. Hypoventilatie

Ademdepressie die beademing / (re-)intubatie
noodzakelijk maakt.

3. Hypoxemie

Perifere zuurstof saturatie gedurende 5
minuten < 85 %.

6. Hypotensie

Ongewenste verlaagde bloeddruk (mean < 40
mm Hg) gedurende minimaal 5 minuten, die
een interventie noodzakelijk maakt.

8. Hartritmestoornis

Ritmeverandering leidend tot circulatieverandering die interventie noodzakelijk maakt
(cardioversie, defibrilatie, hartmassage).

 sat < 90% >60s
 pols < 50 /min

 agitatie

 zh-opname tgv PSA

 syst < 90 mmHg

Volgorde van schermen in het EPD waarin de complicaties zijn aan te vinken (vaak toenemend in ernst)
In volgorde van (vermoedelijk) afnemende frequentie

2

12

allergische reactie

2

13

medicatiefout

2

14

conversie naar slapen

2

15

conversie naar waken

2
3

16
17

awareness
aspiratie

3

18

luchtwegobstructie

3

19

hypertensie

.

noodzakelijk maakt
(cardioversie, defibrilatie,
hartmassage).
Overgevoeligheidsreactie
gekenmerkt door minstens
twee van de volgende
criteria: - erytheem,
hypotensie,
bronchospasme -,
waarvoor interventie
noodzakelijk is.
Een medicatie- en/of
transfusiefout, ongeacht
de gevolgen.
Regionale anesthesie
waarbij conversie naar
diepe sedatie of algehele
anesthesie dan wel
afgelasten van de ingreep
noodzakelijk is t.g.v.
inadequaat blok.
Algehele anesthesie of
diepe sedatie waarbij
conversie naar regionaal
dan wel afgelasten van de
ingreep noodzakelijk is.
Awareness met recall.
Indien er maaginhoud of
bloed of pus in de trachea
/ longen komt, bevestigd
door bronchiaal toilet,
welke interventie behoeft.
luchtwegobstructie
zodanig dat er sprake is
van een dusdanige perifere
zuurstof saturatie daling,
dat (re)intubatie
noodzakelijk is.
Ongewenste verhoogde

 aspiratie

 luchtwegobstructie

19. Allergische reactie

Overgevoeligheidsreactie gekenmerkt door
minstens twee van de volgende criteria: erytheem, hypotensie, bronchospasme -,
waarvoor interventie noodzakelijk is.

20. Transfusie / medicatiefout

Een medicatie- en/of transfusiefout, ongeacht
de gevolgen.

14. Conversie regionaal >
algeheel / inadequaat blok

Regionale anesthesie waarbij conversie naar
algehele anesthesie dan wel afgelasten van de
ingreep noodzakelijk is t.g.v. inadequaat blok.

18. Awareness
1. aspiratie

Awareness met recall.
Indien er maaginhoud of bloed of pus in de
trachea / longen komt, bevestigd door
bronchiaal toilet, welke interventie behoeft.

2. Laryngospasme / stridor /
bovenste luchtwegobstructie

luchtwegobstructie zodanig dat er sprake is
van een dusdanige perifere zuurstof saturatie
daling, dat (re)intubatie noodzakelijk is.

5. Hypertensie

Ongewenste verhoogde bloeddruk (diastole>

3

20

myocardischemie / - infarct

3

21

3

22

acute decompensatio
cordis
gebitsbeschadiging

3

23

zenuw- / huid- /
cornealetsel

3

24

beschadiging door prikken
(spinal tap / pneumothorax
/ hematoom / zenuw)

3

25

hypothermie

3

26

urineretentie

3

27

overig:

.

bloeddruk (diastole> 110
mm Hg en systole ten
minste > 180 mm Hg)
gedurende minimaal 5
minuten, die interventie
noodzakelijk maakt.
Tekortschieten van de
zuurstofvoorziening aan
het hartweefsel, zich
uitend in angineuze
klachten en/of in ST
segment verandering van
ten minste 1 mm
gedurende minimaal 5
minuten leidend tot
interventie.
Ventrikelfalen leidend tot
IC–opname.
Die nabehandeling
noodzakelijk maakt.
Stoornis van de
sensibiliteit met
pijngewaarwording en
functieverlies van
zenuwen, huid of cornea
(niet ten gevolge van
prikaccident).
Iatrogene schade t.g.v.
punctie (spinal tap etc)
leidend tot wijziging beleid
en/of schade patiënt.
Een onbedoelde centrale
lichaamstemperatuur van
35ºC of lager.
Ongewenste blaasinhoud >
700 ml (bladderscan).

110 mm Hg en systole ten minste > 180 mm
Hg) gedurende minimaal 5 minuten, die
interventie noodzakelijk maakt.

 anders:

7. Myocardischemie
/ - infarct

Tekortschieten van de zuurstofvoorziening aan
het hartweefsel, zich uitend in angineuze
klachten en/of in ST segment verandering van
ten minste 1 mm gedurende minimaal 5
minuten leidend tot interventie.

9. Acute decompensatio
Cordis
10. Gebitsbeschadiging

Ventrikelfalen leidend tot IC–opname.
Die nabehandeling noodzakelijk maakt.

11. Zenuw- / huid- /
cornealetsel

Stoornis van de sensibiliteit met
pijngewaarwording en functieverlies van
zenuwen, huid of cornea (niet ten gevolge van
prikaccident).

12. beschadiging door prikken
(spinal tap / pneumothorax /
hematoom / zenuw)

Iatrogene schade t.g.v. punctie (spinal tap etc)
leidend tot wijziging beleid en/of schade
patiënt.

13. Hypothermie

Een onbedoelde centrale lichaamstemperatuur
van 35ºC of lager.

15. Urineretentie

Ongewenste blaasinhoud > 700 ml
(bladderscan).

