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Samenvatting 

 

Samenvatting 

 

 TENS (Transcutane Electrische Neuro-Stimulatie) is een pijnverlichtingsmethode die 

berust op de Gate Control Theory van Melzack en Wall. Door middel van electrische pulsen 

via de huid zou de geleiding van nociceptieve signalen (pijnprikkels) worden beïnvloed en 

zou het lichaam endorfinen aanmaken: lichaamseigen pijnstillers. Pijngewaarwording is het 

resultaat van een complex van factoren: nociceptie, beleving en gedrag.  

 In Groot-Brittannië zijn positieve resultaten beschreven over TENS als 

pijnverlichtingsmethode bij de bevalling. In Nederland is het niet gebruikelijk, zoals in veel 

omringende landen, om tijdens de baring pijnverlichtingsmethoden toe te passen. Exacte 

gegevens over de frequentie van gebruik zijn (nog) niet bekend.  

 Fysiologische bevallingen worden in Nederland door een verloskundige of huisarts 

begeleid. Dit betreft ongeveer 43% van het totaal. Het voorschrijven van farmacologische 

middelen is voorbehouden aan artsen, dus een grote groep van begeleiders van 

ongecompliceerde bevallingen kan hier niet zelf over beschikken.  

 

 In dit onderzoek is enerzijds geanalyseerd wat er in de wetenschappelijke literatuur is 

beschreven over de toepassing van TENS bij bevallingen en anderzijds wat de bekendheid en 

ervaringen van Nederlandse verloskundigen hiermee zijn. In het literatuuronderzoek is 

onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van onderzoek: niet-gecontroleerde, 

placebo-gecontroleerde en anderszins-gecontroleerde studies. Gekeken is of er pijnverlichtend 

effect is waargenomen en of er sprake is van placebo-effect. De uitkomst is dat hoe beter de 

studies zijn opgezet, des te minder pijnverlichtend effect er wordt waargenomen. Het effect 

dat in placebo-gecontroleerde studies optreedt bij functionerende TENS-apparaten is niet 

significant verschillend  met effecten waargenomen bij placebo-TENS-apparatuur. Op grond 

van de literatuuranalyse wordt geconcludeerd dat pijnverlichtend effect van TENS berust op 

placebo-effect. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat TENS schadelijke gevolgen heeft 

voor de moeder of het kind.  

 

In een representatieve aselecte steekproef (n=250) van Nederlandse verloskundigen is 

door middel van  een schriftelijke enquête onderzocht in hoeverre er in Nederland ervaring is 

met de toepassing van TENS bij bevallingen. Vrijwel iedere verloskundige heeft ooit van de 

methode gehoord uit verscheidene bronnen. Ongeveer éénderde heeft vanuit de praktijk 

ervaring met het gebruik van TENS. De meesten van hen hebben slecht één of tweemaal 

TENS toegepast zien worden door een vrouw, vrijwel altijd tijdens de ontsluitingsfase van de 

partus. Als positieve effecten werden in lichte mate pijnverlichting, vermindering van angst 

en toegenomen gevoel van zelfcontrole waargenomen. Er werden echter ook negatieve 

effecten gezien, die voornamelijk storend waren op de begeleidende taak van de 

verloskundige.  

 

Uit de enquête blijkt dat 72% van de verloskundigen een toegenomen wens naar 

pijnverlichting rond de bevalling signaleert. De verklarende factoren hebben zowel betrekking 

op de cliënten en/of hun partner, op de beroepsgroep en op maatschappelijke invloeden.  

 

In principe staat een groot deel van de Nederlandse verloskundigen neutraal tot 

positief ten opzichte van TENS, met name na enige ervaring met de toepassing ervan, echter 

het draagvlak voor brede toepassing in de huidige verloskundige zorg lijkt niet groot.  


