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Kraamzorg na een vaginale kunstverlossing 
 

1. Introductie  

De vaginale kunstverlossing is een partus met behulp van een forceps of een 

vacuümpomp Een forceps- of vacuümverlossing wordt niet zonder reden verricht. 

Meestal is er sprake van een langdurige uitdrijving en/of dreigend zuurstoftekort bij de 

baby. Afhankelijk van de reden/gevolgen van de kunstverlossing wordt de pasgeborene 

na de geboorte door een kinderarts onderzocht.  

2. Doel & resultaat  

De kraamvrouw en de pasgeborene herstellen door ondersteuning en begeleiding van de 

kraamverzorgende zo goed mogelijk van de partus. Eventuele afwijkingen worden tijdig 

gesignaleerd, met als doel snel en preventief te kunnen handelen 

 

3. Doelgroep/toepassingsgebied 

Kraamgezinnen waarvan de vrouw is bevallen met een kunstverlossing en hun 

pasgeborene(n) 

 

4. Verantwoordelijkheden 

De kraamverzorgende is verantwoordelijk voor de dagelijkse observaties en controles 

van de kraamvrouw en de pasgeborene en het signaleren van veranderingen in hun 

gezondheidstoestand. Bij veranderingen of twijfel schakelt de kraamverzorgende direct 

de verloskundige in. 

 

5. Benodigdheden 

• Kraamzorgdossier 

• Overdracht ziekenhuis 

6. Werkwijze 

Taken kraamverzorgende 

1. Herindiceren 

2. Observaties en controles bij de kraamvrouw 

3. Observaties en controles bij de pasgeborene 

4. Begeleiding bij de borstvoeding 

5. Begeleiding van de ouders 

 

1. Herindiceren (zie zorgprotocol Toepassing LIP Kraamzorg) 
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• Bepaal samen met de verloskundige of zorg op een negende en/of tiende dag 

nodig is. Het Landelijk Indicatie Protocol kent als uitgangspunt zorg over acht 

dagen. In bepaalde situaties, zoals na een kunstverlossing, kan het zijn dat er 

zorg op een negende en tiende dag nodig is (2 x 5 uur). Het is aan de 

verloskundige om op basis van de signalen van de kraamverzorgende hierover 

een advies te geven en aan de kraamzorgorganisatie om een passend aantal uren 

zorg in te zetten. 

• Soms vergoedt de zorgverzekering aanvullende kraamzorg na ontslag uit het 

ziekenhuis. De kraamvrouw dient dit bij haar verzekering na te vragen.  

 

2. Observaties en controles bij de kraamvrouw 

• Controleer het perineum. De meeste kraamvrouwen krijgen voor de 

kunstverlossing een episiotomie. Controleer de hechtingen dagelijks op roodheid, 

warmte, pijn, zwelling en functieverlies. Meestal worden oplosbare hechtingen 

gebruikt. Wanneer niet oplosbare hechtingen gebruikt zijn, worden deze de 4e á 

6e dag postpartum verwijderd. Om de pijn en het ongemak te verlichten kan het 

volgende, in overleg met de verloskundige, ondernomen worden:  

o de eerste 48 uur ijskompressen; 

o na 48 uur verder ijskompressen of warmte; 

o zitbaden met ontsmettende of helende producten. 

 

• Bied bij aambeien en anale stuwing verzachtende maatregelen aan. Aambeien 

ontstaan vaak tijdens de zwangerschap en nemen nog toe tijdens de partus. 

Anale stuwing kan tijdens het persen optreden: dit is het glazig en oedemateus 

worden van de anus. Vaak wordt dit ten onrechte voor aambeien aangezien. 

Anale stuwing is meestal minder pijnlijk en verdwijnt na enkele dagen. 

Verzachtende maatregelen: 

o een ijszakje 

o laxeermiddelen 

o aambeienzalf. 

 

3. Observaties en controles bij de pasgeborene 

• Belangrijk na een kunstverlossing zijn de observaties met betrekking tot de 

complicaties die ook nog enige tijd na de geboorte kunnen ontstaan. Wanneer de 

pasgeborene misselijk is kan dit zich uiten in: 

o geen zin hebben om te drinken; 

o kokhalzen; 

o spugen; dit kan voeding zijn, slijm (bij meconium houdend vruchtwater: 

groen slijm) of bloed (dit is moederlijk bloed dat de pasgeborene heeft 

binnengekregen). De misselijkheid verdwijnt meestal vanzelf binnen 24-48 

uur na de partus; 

• Zorg dat de pasgeborene, als deze misselijk is, op de zij in het bedje ligt. Wissel 

de zijligging wel af om vervorming van het hoofdje te voorkomen. Probeer de 

pasgeborene ook op de zij te verschonen; 

• Indien de pasgeborene blauw aanloopt tijdens het kokhalzen, houd het dan wat 
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schuin voorover (schenkhouding); 

 
• Wikkel eventueel een gaasje om je vinger en veeg het dwarszittend slijm uit de 

mondholte weg; 

• De pasgeborene kan hoofdpijn hebben; vaak krijgen ze in het ziekenhuis 

daarvoor al paracetamol middels een zetpil; dit kan thuis ook eventueel gegeven 

worden door de ouders; 

• Na een kunstverlossing is de kans op geelzien groter, omdat de pasgeborene een 

bloeduitstorting kan hebben. Deze complicatie wordt wat vaker gezien bij een 

vacuüm- dan bij een forcepspartus. Hierdoor zijn er meer rode bloedcellen, die 

afgebroken moeten worden waarbij dan bilirubine ontstaat (zie Zorgprotocol 

hyperbilirubinemie); 

• Als de pasgeborene een blauwige huidskleur ontwikkelt, beginnend in het gezicht 

rondom de mond, kan er sprake zijn van zuurstoftekort, door bijvoorbeeld een 

infectie of een hartafwijking. Bij twijfel over de huidskleur, de pasgeborene in het 

daglicht bekijken en daarbij het totaal beeld van de pasgeborene erbij betrekken. 

Bij twijfel de verloskundige bellen. 

4. Begeleiding bij de borstvoeding 

Na een vaginale kunstverlossing kan over het algemeen zonder problemen borstvoeding 

gegeven worden. De eerste uren na de partus is de pasgeborene soms misselijk 

waardoor het minder zin in drinken heeft. Wanneer de pasgeborene binnen 24 uur niet 

aan de borst drinkt, dient te worden afgekolfd en dit zo vaak mogelijk, minimaal om de 

3 uur. Hierbij is het goed om de moeder met de hand te laten kolven. Vaak is er de 

eerste dag geen kolf in huis, waardoor kolven met de hand uitkomst kan bieden. Tevens 

bevordert het de zelfredzaamheid van de kraamvrouw. Wanneer er een kolf besteld 

moet worden, is het verstandig te kiezen voor een dubbelzijdige kolf. Deze kolf wordt 

aanbevolen door de lactatiekundige.  

 

5. Begeleiding van de ouders 

De beleving van een kunstverlossing kan variëren. Niet zelden betekent deze hulp een 

grote opluchting, zeker als de kraamvrouw het gevoel heeft ondanks alle inspanningen 

geen millimeter op te schieten. Andere kraamvrouwen vinden het moeilijk te verwerken 

dat de partus niet spontaan is verlopen. Zij hebben soms het gevoel te hebben gefaald, 

omdat zij niet in staat waren hun kind op de ‘normale’ manier ter wereld te brengen, en 

soms hebben zij het idee dat een normale partus van hen is afgenomen.  

 

Voor de partner is de forceps- of vacuümverlossing soms ook moeilijk te verwerken. 

Meer nog dan bij een spontane partus kan men zich machteloos voelen. Als de partus 

thuis of in een Geboortehuis was begonnen, moet ook hij de teleurstelling van de 

onverwachte complicatie verwerken. Sommige partners voelen zich nutteloos, omdat zij 

het gevoel hebben nauwelijks iets te kunnen doen. Ook zijn zij vaak bang dat er iets 

misgaat. De handelingen bij een forceps- of vacuümverlossing ervaren zij nogal eens als 

bedreigend voor moeder en kind. De kraamverzorgende kan hierin het beste een 

luisterend oor bieden. Maak tijd vrij om te praten.  
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7. Verslaglegging 

Zorgdossier 

Na afloop van de kraamperiode draagt de kraamverzorgende de gegevens van de 

kraamvrouw en pasgeborene over aan de jeugdverpleegkundige middels het 

overdrachtformulier. 

Indien gewenst kan in overleg met de verloskundige en het gezin de 

jeugdverpleegkundige in kennis gesteld worden van bijzonderheden, bijvoorbeeld 

wanneer er nog extra aandacht nodig is voor borstvoeding of als er extra observaties 

nodig zijn. 

 

8. Bijlagen en/of referenties 

• Zorgprotocol Hyperbilirubinemie (KCKZ, 2018) 

• Handboek Borstvoeding (KCKZ, 2018) 

 

  
  


