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Klaarmaken kraamkamer en materialen klaarzetten voor de partus 

Doel 

Het creëren van een veilige en overzichtelijke werkplek als voorbereiding op de partus. 

 

Aandachtspunten 

• Verwijder losse kleedjes en bescherm eventueel vloerbedekking om 

uitglijden en verontreiniging te voorkomen. 

• Zorg dat het kraambed op de door de organisatie gestelde 

werkhoogte van 80 cm staat. 

 

Benodigdheden 

• Zaklamp of mobiele telefoon met zaklamp 

• 2 kruiken 

• Ondersteek 

• 2 emmers 

• Handdoek en zeep 

• Steriele gaasjes 

• Alcohol 70% 

• Closetpapier/vochtig toiletpapier of lotiondoekjes 

• 6 schone gestreken luiers 

• Zigzagwatten 

• Navelklem 

• Bekkentje 

• Eventueel wattenkom 

• Celstofmatjes 

• Kraamverband 

• Sloof 

• Handschoenen 

• Vuilniszak 

 

Werkwijze 

 

Voorbereiding 

• Sluit de ramen en deur; 

• Breng de kraamkamer op temperatuur, 22°C/23°C; 

• Controleer het kraambed op juiste werkhoogte; 

• Zorg voor voldoende verlichting; 

• Leg eventueel de zaklamp klaar; 

• Zet 2 emmers binnen handbereik; 

• Maak het ledikant/wiegje op; 

• Vul de kruiken; 

• Wikkel om de eerste kruik kleertjes; 

• Wikkel 3 hydrofielluiers en een extra mutsje om de tweede kruik 
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• Leg de kruiken in het ledikant/wiegje; 

• Maak eventueel een wattenkom (zie Handeling ‘Wattenkom 

klaarmaken’) klaar; 

• Vraag naar de vluchtkoffer en zet deze zonodig klaar. 

 

Uitvoering 

• Maak het kraambed op; 

• Plaats een vuilniszak in 1 van de emmers, de andere is voor het 

wasgoed; 

• Maak de ondersteek huishoudelijk schoon en plaats in vuilniszak 

onder het bed; 

• Leg handdoek en zeep voor de verloskundige klaar in de badkamer; 

• Zet de materialen voor de verloskundige klaar; 

• Leg de handschoenen en het schort binnen handbereik; 

• Vraag aan de verloskundige waar zij haar zuurstof heeft neergezet; 

• Spreek met de verloskundige af op welke plek je het kind neerlegt als 

deze extra zorg nodig heft (bijvoorbeeld zuurstof); 

• Controleer of de klok de juiste tijd aangeeft. 

 

Nazorg 

• Controleer of alles aanwezig is voor een goed verloop van de partus. 

 

 


