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 Verzorgen pasgeborene bij partus 

Doel 

Het op een professionele manier verzorgen van de pasgeborene bij de partus. 

 

Aandachtspunten 

 

• Het eerst uur, het gouden uur, blijft de pasgeborene bloot bij de 

moeder. Afgedroogd en warm toegedekt. 

•  

• Controleer de drukkers van het rompertje; deze zijn mogelijk heet 

geworden door de kruik. 

• Voer ieder kwartier de controles en observaties ten aanzien van de 

pasgeborene uit. De volgende controles zijn de eerste uren na de 

partus noodzakelijk: 

o Kleur 

o Ademhaling 

o Temperatuur 

o Spugen 

o Navelstrengstompje op nabloeden controleren 

o Urineren/defeceren 

o Algehele conditie. 

• Bij overmatige aanwezigheid van vernix, dit verspreiden over het 

lichaam. 

• De pasgeborene wordt niet in bad gedaan, tenzij er nadrukkelijk door 

de verloskundige om wordt gevraagd (te grote kans op afkoeling). 

• Bij een temperatuur van < 36.5°C eerst overleggen met de 

verloskundige alvorens zelf naar huis te gaan. 

• Vaseline op de billen vergemakkelijkt het verwijderen van meconium 

ontlasting. 

• Indien er gebruik gemaakt is van een kammetje bij het verwijderen 

van bloedresten, dit huishoudelijk schoonmaken. 

• Afspraken/bijzonderheden noteren in het zorgdossier. 

 

Benodigdheden 

• Aankleedkussen 

• Weegschaal- of unster 

• 2 washandjes 

• Luier om af te drogen 

• Kammetje met gaasje 

• Warme kruik met kleertjes 

• Rompertje/hemdje 

• Pakje of broekje en shirt 

• Mutsje 

• Eventueel sokjes 

• Badcape of grote handdoek 
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• Eventueel gaasjes 

• Thermometer 

• Alcohol 70% 

• Bekkentje 

• Watten en water/lotiondoekjes 

• (Katoenen) luier 

• Eventueel luierinleg, tape/veiligheidsspeld en strikslip 

• Vaseline 

• Emmer 

• Handschoenen 

• Katoenen of plastic schort 

 

Werkwijze 

 

Voorbereiding 

• Was de handen volgens protocol1; 

• Doe het schort voor; 

• Trek de handschoenen aan; 

• Leg de materialen binnen handbereik klaar. 

 

Uitvoering 

• Leg de pasgeborene neer op het aankleedkussen, verwijder de 

hydrofielluier en deponeer in de emmer; 

• Temperatuur de pasgeborene op de linkerzij; 

• Verwijder de bloedresten van de pasgeborene; 

• Verwijder eventuele bloedresten in het haar door middel van een 

kammetje met een gaasje; 

• Weeg de pasgeborene wanneer dit nog niet door verloskundige 

gedaan is; 

• Trek het hemdje of rompertje aan om afkoeling te voorkomen; 

• Zet het mutsje op; 

• Controleer of de navelklem goed gesloten is; 

• Smeer de billen in met vaseline; 

• Doe de luier om, leg in de luier een gaasje als extra laagje om de 

eerste urine beter te kunnen waarnemen. Bij een katoenen luier 

gebruik maken van luierinleg, tape/veiligheidsspeld (houd hierbij 2 

vingers tussen de luier en de buik); 

• Laat de navel onbedekt om indroging sneller te laten verlopen; 

• Trek de bovenkleding aan; 

• Wikkel de pasgeborene in een badcape of grote handdoek en geef de 

pasgeborene aan de ouders. 

 

Nazorg 

• Ruim materialen op; 

• Maak de thermometer schoon met alcohol 70%; 

                                                           
1 Zie Zorgprotocol Hygiënisch werken (KCKZ, 2018) 
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• Maak de gebruikte materialen huishoudelijk schoon; 

• Trek de handschoenen uit; 

• Was de handen volgens protocol; 

• Doe het schort af; 

• Noteer de observaties en bijzonderheden in het zorgdossier. 

 

Complicaties 

• In de buik prikken bij het gebruik van een veiligheidsspeld; 

• Kans op vallen van commode bij het alléén laten van de pasgeborene; 

• Verbrandingsgevaar wanneer de drukkers van de romper te heet zijn 

door opwarming van de kruik. 

 


