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Inleiding
Deze werkafspraken hebben betrekking op het faciliteren, assisteren en begeleiden van een partus 
onder leiding van een eerstelijns verloskundige in ziekenhuis Tjongerschans door een verpleegkundige 
of kraamverzorgende.

Indicaties
 Poliklinische partus; het poliklinisch begeleiden van de bevalling van een a terme 

zwangerschap tussen de 37 en 42 weken o.l.v. verloskundige op verzoek van de patiënte. 
 Medium Risk (MR); het begeleiden van een baring o.l.v. een verloskundige bij een zwangere 

met een indicatie om in het ziekenhuis te bevallen. MR indicaties: 
1. Fluxus post partum in anamnese1. 
2. Manuele placenta verwijdering in anamnese2. 
3. Belaste obstetrische voorgeschiedenis (schouderdystocie o.i.d)
4. GBS profylaxe durante partu3. 
5. SSRI gebruik4. 
6. BMI 35-405. 
7. Sociale indicatie: huisvesting is niet geschikt om te bevallen. 
8. Op indicatie; naar aanleiding van een multidisciplinair overleg. 

Beleid
Prenataal

 Aanmelden poliklinische baring/ medium risk baring door zwangere op de website van 
ziekenhuis Tjongerschans.

Nataal
 Eerstelijns verloskundige meldt de poliklinische of medium risk baring aan via de triage 

verpleegkundige van afdeling 1A. Verpleegkundige noteert het telefoonnummer van 1e lijn. 
 Indien de patiënte niet bekend is in het ziekenhuis; dan legitimatiebewijs van patiënte mee 

naar het ziekenhuis voor aanmaken van een patiëntencode. 
 De eerstelijns verloskundige is gedurende de opname verantwoordelijk voor het bepalen van 

het beleid.

1 Zie transmuraal protocol ‘Fluxus post partum’.
2 Zie transmuraal protocol ‘Fluxus post partum’.
3 Zie transmuraal protocol ‘Preventie en behandeling GBS’. 
4 Zie transmuraal protocol ‘SSRI in zwangerschap’.
5 Zie zorgpad ‘BMI 35-40’. 
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 De barende wordt ingestuurd op het moment dat ze goed in partu is.
 De barende is thuis door de eerstelijns verloskundige beoordeeld.
 De verloskundige komt niet altijd direct mee met de barende.
 In het geval van een MR partus met indicatie 1-2-3-4 is een verpleegkundige aanwezig. 
 In het geval van een poliklinische baring of MR indicaties 5-6-7 zal een kraamverzorgende de 

verloskundige assisteren. 
 Bij medium risk partus met indicatie 8 is de keuze van een verpleegkundige of 

kraamverzorgende afhankelijk van het overleg en staat dit genoteerd in de 
zwangerschapskaart.

 Beleid durante partu is afhankelijk van desbetreffende (transmuraal) protocol.  

Postnataal
 In principe gaat de kraamvrouw samen met de pasgeborene ongeveer 2 uur na de partus naar 

huis. Afhankelijk van de indicatie, zoals beschreven in het desbetreffende protocol. 
 Controles: contractiliteit uterus, vloeien, pols en temperatuur zijn binnen normaalwaarden. 
 Pasgeborene dient een goede temperatuur te hebben (>36.7-37.5). 
 Verloskundige maakt met de kraamverzorgster/verpleegkundige afspraken over ontslag van 

patiënte en pasgeborene. 

Verslaglegging en verantwoordelijkheden
 De eerstelijs verloskundige is zelf verantwoordelijk voor de verslaglegging in haar eigen 

dossier (Orfeus ed). 
 Bij elke poliklinische of MR partus dient het formulier ‘poliklinische’ baring (ligt op de 

verloskamer in het kastje onder de wasbak) ingevuld te worden door de eerstelijns 
verloskundige. Nadien kan deze ingeleverd worden bij de triage verpleegkundige. 

 De verloskundige noteert de bevindingen op het whiteboard (beknopt). Bijv; naam, graviditeit, 
pariteit, amenorroeduur, MR indicatie, bijzonderheden, VT’s, bloedverlies, geboorte placenta 
ed. 

 Indien er een overdracht is naar de 2e lijn wordt er middels de SBARR methode overgedragen. 
De zwangerschapskaart met het baringsverslag wordt zo spoedig mogelijk digitaal gestuurd via 
zorgdomein. 

 Bij een (onverwachtse) slechte start van de baring is er aandacht voor de afname van 
navelstrengpHs door 2e lijns verloskundige of verpleegkundige. 

 De verloskundige is verantwoordelijk voor het toedienen van Anti-D post partum. Hij/zij 
gebruikt hiervoor de anti-D uit eigen voorraad. Deze kan na thuiskomst binnen 24-48 uur post 
partum worden toegediend. 

 Partus wordt door de 1e lijns verloskundige genoteerd in het partusboek.
 Na de partus wordt de verloskamer gereed gemaakt voor de schoonmaak (door kraamzorg of 

verpleegkundige);  beddengoed afhalen, vuilnis weggooien en afwas terug naar de keuken.   


