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Noord’
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1. Introductie



Team van de kraamsuites

 Gespecialiseerd 
verpleegkundigen

 Verpleegkundigen

 Kraamverzorgenden

 Afdelingsassistenten

 Klinisch verloskundigen

 Arts assistenten

 Gynaecologen
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De gynaecologen
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Verloskundig Centrum Bergweg
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Verloskundig Centrum Lansingerland
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Verloskundigenpraktijk Zwanger&Zo
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Onderscheid 1e en 2e lijn verloskunde
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Gezonde zwangerschap Bijzonderheden

1e lijn: 

Verloskundige

2e lijn: 

Klinisch verloskundige 
/ arts 

assistent/gynaecoloog 

(opleidingsziekenhuis)



Indicatie 2e lijn zwangerschap
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Bijzonderheden van de 
zwangere

Bijzonderheden van de 
zwangerschap

 Hoge bloeddruk 

 Ziektes (bv suikerziekte)

 Afwijkende 
bloeduitslagen

 Klachten

 Te groot of te klein kind

 Afwijkende ligging van 
kind

 Bloedverlies

 Afwijkingen bij het kind



2. Baring



Start van de bevalling
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37 - 41/42 weken

 Oxytocines

 Voorweeën / echte weeën

 Verweken, verstrijken, ontsluiten

 Breken van de vliezen: 10%

 Kleur vruchtwater

 Slijmprop en bloedverlies

 Ontsluitingsduur (±12 uur)



Beginfase bevalling
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0-3 centimeter ontsluiting

 Weeën à 5-10 minuten gedurende 
30 seconden

 Probeer zo lang mogelijk goed te 
ontspannen

 Afwachten



Verstrijken en ontsluiten
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Verstrijken en ontsluiten
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Middenfase
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 Weeën à 3-5 minuten gedurende 
60 seconden

 Moeilijker te ontspannen

 Houdingen

 Eventueel naar geboortecentrum 
of ziekenhuis

3-8 cm ontsluiting



Samenvatting beladvies vanaf 37 
weken

Bij twijfel of zorgen, altijd bellen!

 Bellen naar eigen zorgverlener

 Weeën 1 uur à 3 minuten -> eerste kind
 Weeën 1 uur a 5 minuten  -> vanaf tweede 

kind

 Breken van de vliezen:
– Kleur vruchtwater groen/bruin. Bij twijfel 

direct bellen
– Geen ingedaald hoofd: liggen en direct bellen
– Helder vruchtwater zonder weeën met 

ingedaald hoofd

 Veel helderrood vaginaal bloedverlies
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Uitzonderingen op de regel

 Keizersnede in de 
voorgeschiedenis

 Stuitligging

 Tweelingzwangerschap

 Andere redenen die 
besproken worden tijdens 
poli of spreekuur

 Weeën, bloedverlies of 
vruchtwater voor 37 weken
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Persoonlijk beladvies in 
afstemming met 
verloskundige / arts



Tips tijdens de bevalling

 Ontspan tussendoor

 Wisselende houdingen

 Regelmatig naar het toilet

 Licht dimmen

 Warme kruik / douche

 Telefoons uit

 Massage olie en ondersteuning door partner 

 Kunst van het loslaten (evt. bevalplan)
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Op de knieënBaarkrukHurkzitOp bed



Eindfase

Voorlichtingsavond20

 Weeën à 2-3 minuten gedurende 
60-90 seconden

 Pijnlijke weeën 

 Toenemend drukgevoel

8-10 cm ontsluiting



Uitdrijvingsfase
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Persen

 Gemiddelde duur: ± 1 uur

 Verschil eerste / volgend kind

 Persweeën 

 Houdingen

 Inscheuren / inknippen



Geboorte
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Uitdrijvingsfilmpje
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Nageboorte

 Gemiddelde duur: ±15 min

 Indien mogelijk en gewenst de 
navelstreng laten uitkloppen

 Vader mag navelstreng 
doorknippen

 Eventuele medicijnen

 Hechten

 Aanleggen binnen het eerste 
uur indien gewenst
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Bevallen met de eerstelijns 
verloskundige
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 Verloskundige komt eerst 
thuis langs.

 Naar het ziekenhuis 
vanaf ongeveer 4-5 cm 
ontsluiting.

 Verloskundige begeleidt 
de bevalling

 Verloskundige komt thuis 
de weeën, conditie van 
de baby en ontsluiting 
beoordelen.

 Verloskundige blijft vanaf 
ongeveer 5 cm 
ontsluiting. Ook de 
kraamzorg wordt gebeld. 

Thuisbevalling Poliklinische bevalling



Thuisbevalling

 Ruimte en rust om je vrij te bewegen in vertrouwde 
omgeving.

 Verloskundige neemt benodigdheden mee voor 
thuisbevalling en de eerste opvang

 Verloskundige neemt baarkruk mee

 Bij twijfel over conditie van moeder of kind kan alsnog 
besloten worden naar het ziekenhuis te gaan. 
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Rol eerstelijns verloskundige

De eerstelijns verloskundige…

 … is aanwezig voor ondersteuning, advies en begeleiding

 … zal regelmatig de harttonen van de baby controleren

 … zal de vordering van de ontsluiting en de baring 
controleren door inwendig onderzoek

 … zal coachen en begeleiden tijdens het persen

 … zal na de geboorte de baby nakijken
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Poliklinische versus medische bevalling

 Bevalling met klinisch 
verloskundige/arts 
assistent

 O&G verpleegkundige

 Infuus & CTG
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 Bevallen met eigen 
verloskundige

 Kraamverzorgende of 
verpleegkundige

 Eigen bijdrage

Poliklinisch Medisch 
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Apparaten op de kraamsuites

1e lijn

• Kar met materialen

• Doptone

• Opvangtafel

• Hechtlamp

2e lijn

• Kar met materialen

• Opvangtafel 

• Hechtlamp

• Couveuse

• CTG apparaat

• Centrale bewaking
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Apparaten op de kraamsuites
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Indicatie 2e lijn baring

 Het vruchtwater is groen

 Langdurig gebroken vliezen

 Niet vorderende ontsluiting

 Ruim vaginaal bloedverlies 

 Pijnstilling

 Te vroege weeën (prematuur)

 Bevalling te laat (serotien)

 Foetale nood bij het kind

 Niet vorderende uitdrijving

 Vastzittende placenta
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3. Aanvullende 
informatie over de 
baring



Bijzondere ligging voor de bevalling
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Stuitligging



Bijzondere ligging voor de bevalling

Voorhoofdsligging        Aangezichtsligging            Dwarsligging
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Tweelingen 

 Een of twee-eiig

 Geboorte “gelijk” aan 
eenling 

 Afhankelijk o.a. van ligging 
eerste kind

 Veel mensen op de kamer

 2 placenta’s tegelijk 
geboren
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Pijnstilling 

 Pethidine 

 (Lachgas)

 PCA pomp 

 Epiduraal 

 Spinaal
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Pijnstilling
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1. Pethidine 2. Lachgas

 Injectie in bovenbeen 

 Kan alleen toegediend worden 
in het geboortecentrum Sophia

 Gegeven door de eigen 
verloskundige

 Ontspannend

 Haalt de scherpe kantjes van 
de weeën

 Ontspannend

 Haalt scherpe kantjes van de 
weeën

 Werkt snel

 Geen nadelige gevolgen voor 
de baby

 Kind kan wat slaperig ter 
wereld komen

 Mogelijke duizeligheid / 
misselijkheid



Pijnstilling
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4. Ruggenprik (epiduraal)3. Pijnpomp (remifentanil)

 Werkt snel en 

 gehele partus door

 Werkt snel in en is snel 
uitgewerkt

 Zelf toedienen, gevoel van 
controle

 Op bed

 Vaker bijstimulatie van de 
weeën nodig

 Kans op koorts

 Meer kans op een 
kunstverlossing

 Bewaking moeder en kind

 Op bed

 Bewaking moeder en kind

 Niet geregistreerd voor gebruik 
tijdens bevalling, wel algemeen 
aanvaard

 Slangetje / katheter ingebracht  
tussen twee ruggenwervels met 
verdovingsmiddel

 Infuus voor morfine



PCA en spinale anesthesie 
(ruggenprik)
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Film: “omgaan met pijn”
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Reden om de baring in te leiden

• Hoge bloeddruk

• Afwijkende groei van het kind

• Serotiniteit

• Minder leven voelen

• Langdurig gebroken vliezen

• Zieke moeder of ziek kind
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Inleiding van de baring

 Onrijpe baarmoedermond:
– vaginale capsule 

(misoprostol)
– balloncatheter

 Rijpe baarmoedermond:
– vliezen breken
– infuus (syntocinon)
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Niet vorderende uitdrijving

 Vacuüm 

 Forceps

 keizersnede
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Keizersnede

 Kinderlijke indicaties

 Moederlijke indicaties

 Gentle sectio
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4. Aanvullende 
informatie na de 
bevalling



Extra observatie

 Controle kinderarts

 Extra observatie baby vaak bij moeder op de 
kamer

 Bij opname baby op de neonatologie of 
Kinderafdeling

-Wordt u 2 a 3 uur na de bevalling  
overgeplaatst naar de kraamzaal op de 9de

etage met de kraamverzorgende van 
kraamzorg Rotterdam. Indien het hier vol is 
gaat u naar de kraamkamer op de 9de etage.
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Kraambed

 Eerstelijns verloskundige verzorgt 
kraambedcontroles thuis
 Zwangere die controles hebben in het 

ziekenhuis moeten zich in de zwangerschap 
hiervoor aanmelden!!

 Klinisch kraambed betekent verlengd 
verblijf in het ziekenhuis

 Kraamzorg start vanaf thuiskomst
 Kraamzorg komt ook in de avond en in de 

nacht!
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Voedingen 

 Borstvoeding:

– Smiley/WHO/Unicef

– Huid-op-huid contact

– Voeden op verzoek

– Hulp bij voeden 

– Borstvoedingsinformatie  
avond

– Lactatiekundige op 
ma/di/vr

 Kunstvoeding:

– 1 kant en klare 
babyvoeding

– Geen hypoallergeen

– Eigen fles, uitkoken

– Assistentie bij de 
voeding
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Ontslag 

Ontslag vindt plaats:

 Indien er geen medische indicatie is na 
2 à 3 uur

 ‘s Nachts in overleg met de 
verloskundige en de kraamzorg

 Na nachtverblijf, ‘s ochtends voor 10.00 
uur

 Na 2 a 3 uur na de bevalling wordt u 
overgeplaatst naar de 9de etage 
(kraamafdeling) indien medische 
noodzakelijk 

 Kraamzorg bellen

 Verloskundige bellen
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Ontslagmapje

Bij ontslag ontvangt u een 
ontslagmapje, met daarin:

 Overdrachtspapieren

 Poli- afspraak 
moeder/baby

 ABC boekje



5. Kraamsuites



Opname

 Binnenkomst via de SEH

 Melden bij de secretaresse, na 17.00 uur melden op de  
afdeling kraamsuites

 Op de 10e etage bevinden zich de kraamsuites
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Kraamsuites

 Hotelmatig systeem

 Het gezin staat centraal

 Maaltijden 3 maal per dag 
inclusief partner

 Broer/zus diploma
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Interieur kraamsuites

 17 suites

– Bedbank

– Douche en toilet

– Commode

– Tv en Wifi

– Koelkast
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Zelf te regelen

• 16 weken aanmelden bij kraamzorg

• 20 weken aanmelden bij verloskundige voor 
kraambed controles

• 24 weken erkenning regelen

• 30 weken inschrijven bij het ziekenhuis
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Weetjes

 Wat neem je mee voor de 
bevalling?

 Bezoektijden: 9.00- 21.00 uur

 Rustuur 14.00-15.00 uur

 Bedbank inklappen voor 8.00 
uur

 Aangifte in het ziekenhuis bij 
opname dinsdag en vrijdag 
9.00-11.00 uur

 Parkeertarief: max 12 euro per 
dag
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6. Informatie over 
de kraamzorg



Kraamzorg Rotterdam levert

 Bevallingsassistentie: 
Thuis/Geboortecentrum 
Sophia/IJsselland en 
Langeland ziekenhuis

 Kraamzorg thuis  24/7

 Kraamzorg Hotel Noord

 Combizorg: Kraamzorg 
Hotel Noord/ 
Geboortecentrum Sophia/ 
IJsselland/ SFG

 Uitgestelde Kraamzorg



Belang van kraamzorg

 Zorgconsulente komt op huisbezoek en blijft 
contactpersoon.

 Gezonde start voor moeder en kind.

 Zelfredzaamheid van moeder en gezin bevorderen.

 Deskundige begeleiding i.s.m. verloskundige.



Verzorging en opvang van andere 
kinderen huisgenoten

Assistentie bij de bevalling1

Verzorging en controle 
kraamvrouw

2

Verzorging en controle kind3

Voorlichting en instructie o.a. 
over veilig slapen, groei en 
verzorging van de baby

4

Begeleiding van de 
(borst)voeding

5

Observeren, signaleren, 
rapporteren en overdragen

6

Belang van hygiëne 
maatregelen in de 
kraamperiode en daarna

7

Verzorging en opvang van 
andere kinderen huisgenoten

8

Huishoudelijke taken9

Samenwerken met 
verloskundigen, CJG, 
lactatiekundige

10



Geïndiceerde uren 

 Uitgangspunt is 49 uur verdeeld over 8 
dagen. 

 Door invloed van diverse factoren is er de 
mogelijkheid naar meer (of minder) uren  
te indiceren.

 Het landelijk indicatieprotocol schrijft voor 
dat er minimaal 24 uur verdeeld over 8 
dagen basiszorg. geleverd moet worden, 
om de kwaliteit van kraamzorg te 
garanderen.



Kosten voor kraamzorg

 Uw zorgverzekeraar vergoedt 
het grootste deel van 
kraamzorg.

 Er bestaat een wettelijke eigen 
bijdrage voor de kraamzorg.

 Afhankelijk van uw polis 
voorwaarde, wordt hier mogelijk 
nog een deel (of geheel) van 
vergoed.



Tot slot

Wensen wij u een goede 
zwangerschap en een 
voorspoedige bevalling toe!
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Vragen?
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