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U gaat vaginaal bevallen 

Wel of geen synthetische oxytocine na de bevalling om bloedverlies te verminderen? 
Oxytocine is een hormoon dat je lichaam maakt en voor (na)weeën zorgt. Synthetisch oxytocine is in de fabriek gemaakt, en werkt hetzelfde. 
De beschikbare landelijke richtlijnen adviseren synthetische oxytocine na de geboorte om veel bloedverlies te voorkomen. Deze consultkaart kan helpen bij het maken van 
de beslissing voor de keuze wel of geen oxytocine na de bevalling toe te dienen. 

Mogelijkheden à Wel oxytocine na de bevalling Geen oxytocine na de bevalling 

Hoe wordt oxytocine gegeven? Oxytocine wordt gegeven met een prik in je bovenbeen. Dit 
kan even pijn doen. Heb je al een infuus? Dan wordt de 
oxytocine gegeven via het infuus. Hier voel je niets van. 
  

Niet van toepassing  

Wanneer?  Het wordt direct na de bevalling gegeven. Niet van toepassing 

Wat zijn de risico’s voor je baby  Er is een onderzoek bekend (Buckley, 2015), waarin staat dat 
het onduidelijk is of het gebruik van synthetische oxytocine 
van invloed is op de hechting tussen moeder en kind of het 
opgang komen van de borstvoeding. 

Niet van toepassing 

Wat zijn de risico’s voor de moeder?  De meest voorkomende bijwerkingen van synthetische 
oxytocine kunnen zijn: hoofdpijn, snelle hartslag, trage 
hartslag, onregelmatige hartslag, misselijkheid.  
Je kunt (zoals bij elk medicijn) een allergische reactie krijgen.  
Er is geen wetenschappelijk verband tussen depressies in het 
kraambed en het toedienen van oxytocine. 

Vaker meer dan 1 liter bloedverlies (zie voor meer 
informatie kopje “wat zijn de voordelen”).  
Bij een thuisbevalling kan het zijn dat je met veel 
bloedverlies na de bevalling per ambulance naar het 
ziekenhuis wordt gebracht. 

Wat zijn de voordelen?  In NL krijgt van alle mensen die bevallen 5 a 6 % meer dan 1 
liter bloedverlies na de bevalling. Het toedienen van 
synthetische oxytocine zorgt voor 50% minder bloedarmoede 
direct na de bevalling. 

Niet van toepassing   

Je hebt een keuze Niet van toepassing   Wanneer je ervoor kiest om geen synthetische oxytocine te 
krijgen, kunnen we hier afspraken over maken over wanneer 
je dit alsnog zou willen (bijvoorbeeld wanneer er veel 
bloedverlies optreedt na de bevalling of bij bepaalde 
risicofactoren) 


