
Steriele waterinjecties 

Pijnverlichting bij rugweeën 

 

 

Algemeen:  

Weeën zorgen er vaak voor dat de hele buik hard en pijnlijk wordt. Als deze pijn met name in 

de rug zit spreken we van rugweeën, 33% van de barende vrouwen heeft hier last van. Deze 

pijn is vaak ook tussen de weeën door aanwezig, is moeilijk op te vangen en kan daardoor 

erg vervelend en uitputtend zijn.  

Het injecteren van steriel water op specifiek plekken in de onderrug is een manier van 

effectieve pijnverlichting voor rugweeën waarbij geen medicijnen gebruikt worden. Het is een 

techniek die al bijna dertig jaar in Canada, Noorwegen en Zweden wordt toegepast. Ook in 

Nederland krijg het steeds meer bekendheid.  

Hoe werkt het?  

Het toedienen van steriele waterinjecties is bewegen effectief. Het is echter nog niet duidelijk 

waarom de pijn van de rugweeën afneemt. Hierover bestaan verschillende theorieën. De pijn 

is niet volledig weg, maar is sterk verminderd.  

De verloskundige injecteert op vier specifieke plekken in de onderrug 0,5 ml steriel water 

vlak onder de huid. De injectie kan echter ook gegeven worden op de plek waar het pijn 

doet. De injecties worden snel na elkaar en bij voorkeur tijdens één wee geplaatst. De 

pijnverlichting treedt direct op waardoor de volgende wee als minder pijnlijk wordt ervaren. 

De duur van de pijnverlichting varieert van 30-120 minuten. Na een tussenpoos van 

minimaal twee uur kunnen de injecties opnieuw worden toegediend. Voor en na het 

toedienen zal een aantal keren worden gevraagd hoe sterk de pijn is die je ervaart.  

Voordelen 

-Het is veilig, eenvoudig en snel toe te dienen ( je hoeft er niet lang op te wachten). 

-De pijnverlichting treedt snel in, meestal merk je bij de volgende wee effect.  

-85-90% van de vrouwen met rugweeën heeft er baat bij.  

-Er worden geen medicijnen toegediend, dus er zijn geen nadelige gevolgen voor jou of de 

baby.  

-Het kan ook bij een thuisbevalling worden gegeven 

-De injecties kunnen in iedere fase van de bevalling worden toegediend.  

-Het toedienen van de injecties kan indien gewenst meerdere keren worden herhaald, met 

tussenpozen van twee uur.  

-Als de injecties onvoldoende of geen pijnverlichting bieden, is het toepassen van 

medicamenteuze pijnstilling in het ziekenhuis nog steeds mogelijk ( mits de bevalling niet te 

ver gevorderd is).  

Nadeel 

Het zetten van de injecties voelt als een wespensteek  

Toestemmingsformulier 

Het toedienen van steriele waterinjecties zit in de onderzoeksfase. Om de reden zullen we je 

vragen om een toestemmingsformulier te ondertekenen.  


