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In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de eerstelijns verloskundige de partus begeleidt van een 
patiënte die in partu is geraakt na het plaatsen van een foleyballonkatheter (FBC). In deze 
werkafspraak wordt dit uiteengezet. In eerste instantie gaat de werkafspraak om een pilot. 

Indicaties

Zwangere vrouwen komen in aanmerking voor eerstelijns partusbegeleiding indien zij een FBC kregen 
vanwege: 
- Dreigende serotiniteit (tot AD 41+6)
- Surmenage 
In beide gevallen gaat het om één indicatie. Indien er sprake is van bijkomende indicaties valt patiënte 
onder tweedelijns zorg. 

Werkwijze

1. Patiënte wordt indien zij één van bovenstaande indicaties heeft, verwezen voor consult naar 
de tweede lijn. Aldaar wordt zij gecounseld voor inleiden. Indien patiënte kiest voor inleiding 
en een nog onrijpe portio heeft, wordt er een foleyballonkatheter geplaatst door de klinisch 
verloskundige. Indien het CTG nadien normaal is en er geen afwijkende controles zijn, wordt 
patiënte naar huis ontslagen. 

2. Zij mag vervolgens indien zij contractiel wordt en/of SROM heeft, de eerstelijns verloskundige 
bellen. 

3. De verloskundige beoordeelt vervolgens of patiënte daadwerkelijk in partu is. Indien de FBC 
nog voelbaar boven de cervix zit, wordt deze niet verwijderd. De FBC wordt alleen verwijderd 
indien deze voelbaar los ligt en er overtuigende tekenen zijn dat patiënte in partu is. 

4. Indien patiënte in partu is geraakt wordt de klinisch verloskundige hiervan op de hoogte 
gesteld.

5. Indien patiënte niet in partu is geraakt meldt zij zich de volgende ochtend voor beoordeling op 
afdeling 1A. Indien patiënte dan nog niet inleidbaar blijkt en er een tweede FBC geplaatst 
wordt, blijft de mogelijkheid voor eerstelijnsbegeleiding durante partu bestaan onder 
bovenstaande voorwaarden. 

De werkafspraak zal na ongeveer 6 maanden geëvalueerd worden op werkbaarheid en bijdrage aan 
tevredenheid onder zorgverleners en patiënten. 

 

 


