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Niet-medicamenteuze pijnbestrijding ook geschikt voor thuisbevalling

Waterinjectie stilt
bevallingspijn
Een steriele waterinjectie in de onderrug is een bewezen
effectieve methode van pijnbestrijding bij de bevalling, zeggen
Eileen Hutton en Lena Mårtensson, deskundigen op dit gebied.
Het geeft vrouwen de mogelijkheid om zonder medicatie thuis
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te bevallen.
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teriele waterinjecties (SWI) zijn
niet nieuw en worden niet alleen
in de verloskunde toegepast. Al
meer dan twintig jaar wordt SWI
gebruikt voor pijnverlichting tijdens de
1-3
bevalling. De methode werd al in 1885
beschreven door Halsted.4 SWI werd
aanvankelijk gebruikt als een lokaal anestheticum bij kleine chirurgische ingrepen,
zoals het verwijderen van aambeien, fistels
en poliepen.4 Hoewel de toediening pijnlijk kon zijn, was de methode een goed
alternatief voor patiënten die overgevoelig voor bepaalde anesthetica waren. SWI
bleek ook een effectieve pijnbehandeling
bij acute pijn door nierstenen (in plasbuis)
6-9
en bij chronische pijn na een whiplash.
Twee studies uit 1929 beschrijven het
gebruik van (water)injecties in de huid
om een lokaal anestheticum toe te dienen
om zowel rugpijn als pijn in de onderbuik
te behandelen tijdens de bevalling.10 11
Halverwege de jaren tachtig werden deze
intracutane steriele waterinjecties steeds
vaker gebruikt als pijnbehandeling
tijdens de baring. SWI werd in Zweden
geïntroduceerd, waar deze behandeling
zich al snel naar alle verlosafdelingen
verspreidde.12 Onderzoekers in Zweden
evalueerden als eersten de effectiviteit
van SWI als pijnbehandeling tijdens de
baring en zij toonden aan dat SWI de
pijn in de onderrug significant vermin13-20
dert.
Toediening
Toediening is eenvoudig. Kleine hoeveelheden steriel water worden intra- of
subcutaan geïnjecteerd op de plaats waar
de pijn is gelokaliseerd. Pijnvermindering
treedt vrijwel meteen op, binnen een paar
seconden of minuten, en kan tot twee
uur aanhouden. De behandeling kan
desgewenst herhaald worden. Tijdens de
bevalling wordt SWI vooral gebruikt om
pijn in de onderrug te verminderen.21 De
lumbale regio is de meest gebruikelijke
behandellocatie, maar de methode wordt
ook gebruikt bij pijn in de symfyse, pijn
in de onderbuik en pijn vanwege een
liesbreuk.1 12 Of het aantal injecties of de
hoeveelheid steriel water van invloed is
op het pijnstillende effect is nog onder-

werp van discussie.22 23 Meest gebruikelijk is het geven van meerdere injecties,
maar ook met één injectie bleek het effect
goed.24 25 Bij pijn in de onderrug tijdens
de baring is aangetoond dat vier injecties
betere pijnverlichting geven dan één
injectie.26 De enige bijwerking van SWI
is injectiepijn; deze treedt vooral op als
de injecties intracutaan worden gegeven.
Onderzoek laat zien dat deze injectiepijn
minder is als de injecties subcutaan worden gegeven met een iets grotere hoeveelheid water.27 Dit beïnvloedt niet de mate
van pijnvermindering.14 19 20 25
Werking
Hoe SWI werkt en wat het onderliggende
antinociceptieve mechanisme is, is nog
niet helemaal duidelijk. In de literatuur worden verschillende verklaringen
gegeven, zoals de gate control theory, descenderende pijnmodulerende systemen

Vrouwen willen
kunnen kiezen
uit verschillende
pijnbehandelingen
en het diffuse noxious inhibitory control
(DNIC)-systeem: endogene pijnmodulatie
28-30
bij twee gelijktijdige pijnprikkels.
Steriel water bevat geen zout en veroorzaakt daarom osmotische prikkeling
evenals mechanische stimulatie van de
huid door de verhoogde lokale druk in het
weefsel.31 Dit resulteert in een activatie
van afferente zenuwvezels (A-delta- en
C-vezels). Voor zover bekend is er nog
geen onderzoek verricht met als primaire
vraag wat het onderliggende fysiologische mechanisme van de pijnvermindering door SWI is.
Keuze in pijnstilling
In een nog ongepubliceerde dissertatie
uit Australië staat dat vrouwen het moeilijk vonden om met de bevalling om te

gaan wanneer zij pijn in hun rug hadden.
Deze vrouwen vonden dat SWI effectieve
en voldoende pijnstilling geeft en zouden
bij een volgende bevalling wéér voor
deze methode kiezen. De injectiepijn
weerhield de vrouwen daar niet van. Veel
vrouwen gaven aan dat de korte periode
van ongemak ruim opwoog tegen de
pijnverlichting.
Mårtensson e.a. rapporteren eveneens
dat vrouwen die SWI gebruikt hebben,
dit bij een volgende bevalling weer willen
gebruiken.19 In een recente studie waren
de meeste vrouwen tevreden over SWI;
vooral over de mate van pijnstilling, de
snelheid waarmee de pijnmindering
optreedt en de niet-medicamenteuze aard
van de interventie.26
Veel vrouwen willen kunnen kiezen uit
verschillende pijnbehandelingen tijdens
de bevalling. Zo zijn er ook altijd vrouwen
die medicamenteuze pijnbehandelingen
willen vermijden.32 Daarom is het van
belang dat een zorgverlener zowel medicamenteuze als niet-medicamenteuze
pijnbehandelingen kan aanbieden. Voor
SWI is nauwelijks materiaal nodig (een
spuitje, naalden en ampul met steriel
water), het is goedkoop en er is geen
intensievere bewaking van moeder en
kind nodig. Daarom is het ook een goed
alternatief als de bevalling buiten het
ziekenhuis plaatsvindt, bijvoorbeeld bij
een thuisbevalling.
Minder sectio’s
Om het effect van SWI op baringsuitkomsten, inclusief pijnvermindering en de
wijze van bevallen, te kunnen begrijpen,
deed Hutton een systematische review
in 2009.33 Deze review includeerde elke
gerandomiseerde gecontroleerde trial
die SWI vergeleek met een placebo of
met een andere niet-farmacologische
pijnbehandeling, zoals acupunctuur of
transcutane zenuwstimulatie (TENS). De
indicatie was pijn in de onderrug tijdens
de bevalling.
De meta-analyse includeerde acht studies
met 828 vrouwen. Voor de behandeling
werd geen verschil in pijnintensiteit
gevonden tussen de groepen. Vrouwen
die SWI kregen, rapporteerden signifi-
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cant minder pijn op alle meetmomenten
vergeleken met vrouwen die een placebo
kregen of een andere niet-medicamenteuze pijnbehandeling. De primaire
uitkomstmaat van de meta-analyse is het
aantal sectio’s. Vrouwen die SWI kregen,
hadden 50 procent minder kans op een
keizersnede. De bevindingen voor de
pijnreductie zijn eveneens valide omdat
de pijnreductie in alle studies en op alle
meetmomenten gezien wordt. Er is geen
reden om te betwijfelen dat steriel water
effectief is om baringspijn te verminderen. Het feit dat SWI ook bij andere
aandoeningen effectief is als pijnstiller,
ondersteunt de aannemelijkheid dat de
meta-analyse valide is.8 9
De auteurs van de meta-analyse concluderen dat, aangezien het om kleine studies
gaat, waarvan sommige niet-geblindeerd
zijn, een grote gerandomiseerde gecontroleerde trial nodig is om de bevindingen te valideren. In Australië is hiernaar
een onderzoek gestart.34
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De methode is
veilig, gemakkelijk
en goedkoop

Cochrane
In 2012 is een Cochrane-review gepubliceerd over SWI.35 Deze auteurs rapporteren dat de kwaliteit van de studies goed
is, en dat in alle studies de gemiddelde
of mediane pijnscores lager waren in de
groep die SWI kreeg. Toch koos de groep
ervoor om de pijnscores niet te analyseren
en concludeerden zij vervolgens dat er
te weinig evidence is dat SWI effectief is
tegen baringspijn.35
In hun meta-analyse om het effect van

SWI op het aantal sectio’s na te gaan, is
één studie toegevoegd die na de review
van Hutton gepubliceerd is. Twee studies
zijn daarentegen buiten de analyse
gelaten; één met acupunctuur en één met
standaardzorg als vergelijkende behandeling.36 37 Door de arbitraire verwijdering
van deze studies wordt de uitkomst van
de kans op een sectio statistisch niet significant. De auteurs concluderen dat SWI
het aantal sectio’s niet omlaag brengt.
Wij hebben het relatieve risico opnieuw
berekend, uitgaande van alle studies in
de Cochrane, en concludeerden dat het
aantal sectio’s wél is afgenomen wanneer
SWI met een placebo of andere niet-medicamenteuze controlebehandeling wordt
vergeleken.
Veilig en goedkoop
Kortom, SWI is een bruikbare methode
gebleken om baringspijn te verminderen
en kan vooral geschikt zijn voor vrouwen
die geen medicamenteuze pijnbehande-
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RVE passé?

ling wensen bij de bevalling. De methode
is veilig, gemakkelijk toe te passen,
vraagt geen specialistische zorg, is
goedkoop en kan in elke geboortesetting
toegepast worden. Onderzoek naar
het werkingsmechanisme en naar het
effect op de wijze van bevallen is
gewenst.

contact
jdeboer@knov.nl
cc: redactie@medischcontact.nl
Geen belangenverstrengeling gemeld.
web
Eerdere MC-artikelen over pijn(bestrijding)
bij de bevalling vindt u onder dit artikel op
medischcontact.nl.

Reactie NVA en NVOG
Zoals Hutton en Mårtensson in hun
artikel beschrijven, leidt een steriele
waterinjectie (SWI) in eerste instantie
tot een scherpe pijn in de huid. Dat een
additionele pijnprikkel een modulerend
effect kan hebben op onze pijnbeleving
is wetenschappelijk aangetoond.1-4
Eén belangrijke vraag doet zich echter
voor: gaat SWI daadwerkelijk gepaard
met meer pijnafname dan de controlebehandeling?
Zoals we mogen aannemen leidt SWI
tot activatie van geconditioneerde pijnmodulatie (CPM). CPM leidt inderdaad
tot pijnvermindering, echter uitgebreid
onderzoek bij zowel patiënten als
gezonde vrijwilligers toont aan dat de
pijnverminderende effecten relatief
klein zijn.5-7 Significante toename
van de pijnvermindering door CPMactivatie is alleen mogelijk door een
additionele farmacologische interventie, zoals het toedienen van morfine,
ketamine of duloxetine.6 8 9 Een mogelijk klein effect van SWI is dan ook niet
uit te sluiten, maar er is op dit moment
onvoldoende bewijs dat SWI leidt tot

een significante afname van de pijn
(ongeacht de onderliggende oorzaak
van de pijn).
De door Hutton en Mårtensson aangehaalde studies bij fibromyalgie- en
whiplashpatiënten zijn ofwel klein
(n=10) of geven een gemengd resultaat
met ook effect van zoutinjecties (de
controlegroep) op de pijn bij sommige
patiënten.10 11
De zeer recente Cochrane-review van
Derry e.a. geeft een verhelderend
inzicht in de effectiviteit van SWI voor
de behandeling van baringspijn.12 De
auteurs includeerden zeven gerandomiseerde en (zoutoplossing)gecontroleerde dubbelblinde studies. De resultaten geven aan dat er geen verschil
is tussen SWI en de injectie met zout
wat betreft het vóórkomen van sectio
of kunstbevalling, en ook was er geen
verschil in de behoefte aan additionele
(rescue-)pijnstilling.
Ten slotte was er ook geen verschil
in maternale of foetale uitkomst. Het
afwezig zijn van een verschil in de
behoefte aan rescue-pijnstilling is hier
van belang, omdat het aangeeft dat er
ook geen verschil in pijnstilling aanwezig is tussen beide behandelingen.
De auteurs concluderen dat er geen
robuust bewijs is dat SWI effectief is
in de behandeling van lagerugpijn of
andere vormen van baringspijn. Dit ligt
volledig in de lijn met de te verwachten
geringe pijnstilling door activatie van
geconditioneerde pijnmodulatie.
En tweede belangrijke vraag is of SWI
een alternatief is voor de bestaande
effectieve vormen van pijnstilling
tijdens de baring. Het antwoord moge
duidelijk zijn gezien het voorgaande.
Het gebruik van SWI mag niet leiden
tot het onthouden van vormen van
pijnstilling tijdens de baring waarvan
het pijnstillend effect wel onomstotelijk bewezen is, zoals epidurale
pijnstilling.

prof. dr. A. Dahan, LUMC
namens de Nederlandse Vereniging voor
Anesthesiologie (NVA) en de Nederlandse
Vereniging voor Gynaecologie (NVOG)

Veel ziekenhuizen werken met
Resultaat Verantwoordelijke Eenheden. Toen ik ruim zes jaar geleden
de overstap naar een zorgaanbieder
maakte, vond ik het vanzelfsprekend
dat ook wij die RVE’s zouden invoeren.
Dat bleek echter lastig.
'Resultaat’ suggereert een logische
som van baten min kosten waarbij er
onder de streep iets overblijft waar
je trots op kan zijn. Of je voor moet
generen. Maar waar de kosten bedrijfseconomisch nog wel zijn toe te
rekenen, waren de baten tot voor kort
de uitkomst van een ondoorgrondelijk
budgetsysteem en verzonnen prijzen.
Dat is sinds 2012 een stuk verbeterd,
maar nu werken we met aanneemsommen of plafonds, verrekenprijzen
die verzekeraars graag hanteren bij
gebrek aan echte marktinformatie,
mogelijke kortingen achteraf en een
transitietombola daaroverheen.
Ook het woord ‘verantwoordelijk’ is
verraderlijk. Het bestuur van een RVE
is zelden verantwoordelijk voor de –
toch al mistige – inkomstenkant (de
onderhandeling met verzekeraars).
Maar ook voor allerlei andere zaken is
verantwoordelijkheid in ziekenhuizen
slecht gedefinieerd, al wordt dit de
laatste jaren beter.
En dan ‘eenheid’. In de meeste ziekenhuizen is de E van RVE een zo
klein specialisme dat de aanwezigheid van elementaire managementkwaliteiten zuiver toeval is. Bovendien
is die eenheid voor de patiënt helemaal niet logisch; de zorgvraag loopt
steeds meer door allerlei specialismen heen.
U begrijpt, ik ben een beetje van mijn
RVE-geloof gevallen. Daarmee zijn
resultaat en verantwoordelijkheid niet
voorbij. Integendeel. We hebben betere
stuurinformatie dankzij het transparant
en meetbaar maken van échte in plaats
van verzonnen prestaties. Als organisatiefilosofie is de RVE echter armoedig.
Lean, met de nadruk op een cultuur
van permanent verbeteren, scoort wat
dat betreft beter.
Hugo Keuzenkamp, Westfriesgasthuis
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