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Kraamzorg na een sectio caesarea (keizersnede) 
 

1. Introductie  

De sectio caesarea of de keizersnede is een kunstverlossing waarbij de baby via een 

buikoperatie ter wereld komt. De sectio kan worden onderverdeeld in een: 

• primaire sectio: van te voren bekend en gepland; 

• secundaire sectio: een ongeplande sectio,  waartoe tijdens de partus wordt 

besloten. 

Het grote verschil in voorbereiding tussen de primaire en secundaire sectio is de tijd. 

Bij een secundaire sectio is er weinig tijd voor uitleg en voorbereiding. Bij een primaire 

sectio is deze tijd wel aanwezig. De meeste sectio’s gebeuren onder plaatselijke 

verdoving (epidurale of spinale verdoving). Een enkele keer wordt gebruikt gemaakt 

van narcose, zoals soms bij een spoed sectio. 

 

Na een sectio komt de kraamvrouw steeds vaker al na 48 uur postoperatief uit het 

ziekenhuis. De kraamvrouw zal thuis moeten herstellen van een grote buikoperatie en 

heeft hierdoor andere en/of extra aandacht en zorg nodig. De benodigde tijd voor 

herstel is vaak langer dan na een vaginale partus. 

 

2. Doel & resultaat 

• De kraamverzorgende is op de hoogte van de gevolgen van een sectio en 

ondersteund en verzorgt de kraamvrouw zodat zij aan het einde van de 

kraamperiode zelfredzaam is.  

• Kraamvrouw en partner wordt een luisterend oor aangeboden bij de verwerking 

van de partus. 

• De kraamverzorgende ondersteunt de kraamvrouw en partner bij het verzorgen 

en voeden van de pasgeborene.  

 

3. Doelgroep/toepassingsgebied 

Kraamvrouwen bevallen middels een sectio, hun pasgeborene(n) en gezinsleden.    

 

4. Verantwoordelijkheden 

De kraamverzorgende biedt vraaggerichte zorg en ondersteuning bij de activiteiten van 

het dagelijks leven, persoonlijke verzorging en hygiëne van de kraamvrouw. Zij 

signaleert veranderingen en bespreekt mogelijke aanpassingen van de zorgverlening 

met de verloskundige en de kraamvrouw. Ze voert verpleegtechnische handelingen 

bevoegd en bekwaam uit. 

 

5. Benodigdheden 

• Overdracht ziekenhuis 
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• Zorgdossier 

6. Werkwijze 

Taken Kraamverzorgende 

 

1. Herindiceren (zie zorgprotocol Toepassing LIP Kraamzorg) 

• 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 sectio, kan het zijn dat er zorg op 

een negende en tiende dag nodig is. 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 (zie Zorgprotocol Observaties en controles 

kraamvrouw) 

Let na een sectio bij een kraamvrouw extra op de volgende punten: 

 

Temperatuur en pols 

Temperatuur de kraamvrouw na een sectio het hele kraambed 2 keer per dag. Dit is 

belangrijk in verband met een verhoogd risico op wondinfectie, urineweginfectie of 

trombose.  

 

Uterus 

• Laat de kraamvrouw regelmatig urineren om de uterus beter te laten 

samentrekken. Het samentrekken van de uterus kan bij een sectio trager 

verlopen. Daarom is het belangrijk extra aandacht te hebben voor het vloeien.  

• Na een sectio wordt de baarmoeder niet standaard gevoeld. Dit gebeurt alleen 

op indicatie van en door de gynaecoloog/verloskundige, omdat dit pijnlijk is en 

de uterus langzaam zakt. En omdat de kraamverzorgende geen uitgangswaarde 

van de baarmoederstand heeft.  

 

Controle lochia 

Wanneer de lochia na de vierde/vijfde dag nog helderrood is, is de uterus 

waarschijnlijk niet goed gecontraheerd. Bij twijfel contact opnemen met de 

verloskundige. 

 

Urineren 

• Vraag minstens één keer per dag de volgende punten na bij de kraamvrouw: 

hoe vaak en hoeveel, pijn, helderheid, geur en kleur. 

 

Eventuele pijn bij of na het plassen kan te maken hebben met het feit dat wanneer de 

blaas geleegd wordt, de uterus weer op zijn plaats kan zakken. De uterus is pijnlijk 
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omdat zich daar een operatiewond bevindt, waardoor iedere beweging pijnlijk kan zijn. 

Soms komt echter na een sectio een blaasontsteking voor. Deze kan veroorzaakt 

worden door de katheter, die de kraamvrouw in het ziekenhuis heeft gekregen. 

 

Verzorging bij verblijfskatheter1  

• Adviseer de kraamvrouw tenminste 2 liter vocht te drinken per 24 uur. 

  

De hygiënische verzorging bestaat uit:  

• Na het douchen van de kraamvrouw reinig het begin van de verblijfskatheter, 

waar deze in de urethra gaat, met een vochtig gaasje; 

• Leeg en verwissel tijdig het katheterzakje.  

• Waarschuw de verloskundige als blijkt dat de urine uit de blaas niet goed 

doorloopt via de katheter; 

• Raak het uiteinde van de katheterzak en de katheter niet aan. 

 

De katheterzak hangt lager hangt dan de blaas. Als de katheterzak niet laag genoeg 

hangt, kan de urine niet goed uit de blaas lopen. Hierdoor is de kans op een lekkage of 

een infectie groter.  

 

Negatieve gevolgen van het hebben van een blaaskatheter zijn:  

o een verhoogde kans op een blaasontsteking met soms als gevolg een 

opstijgende infectie; 

o blaaskrampen. 

 

Ontlasting 

Onderstaande kan helpen de darmwerking op gang te brengen:  

• Geef informatie op maat over gezonde vezelrijke voeding; 

• Stimuleer de kraamvrouw tot beweging; 

• Laat de kraamvrouw de tijd nemen om te defeceren; 

• Informeer de verloskundige wanneer de kraamvrouw na 4-5 dagen nog geen 

ontlasting heeft gehad. 

 

Na een sectio moeten de darmen weer op gang komen. Daarnaast is het voorkomen 

van obstipatie een belangrijk aandachtspunt. Vooral na een sectio onder algehele 

narcose is dit belangrijk. Hierbij worden immers de darmen tijdelijk stil gelegd. 

 

Benen 

Tijdens de zwangerschap is er een toename van het bloedvolume, verminderde afvoer 

en wijdere vaten door verhoging van het hormoon progesteron. Na de geboorte van de 

baby wijzigt dit weer. Daarom bestaat er een kans op trombose. Dit risico is na een 

sectio verhoogd doordat de kraamvrouw een operatie heeft ondergaan en daardoor 

minder beweegt. 

Trombose is een aandoening waarbij er bloedstolsels gevormd worden in de 

bloedvaten. Symptomen hierbij zijn onder andere pijn in het been. Dit begint meestal 

                                                           
1 alleen voor kraamverzorgenden die bevoegd en bekwaam zijn 
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in de kuit, maar kan ook boven de knie plaatsvinden. Lopen kost dan moeite. 

Daarnaast vindt zwelling van het been plaats waarbij de huid strak kan trekken en het 

been rood-paars kan kleuren en kan gaan glanzen. 

 

Rust en mobiliseren 

• Zorg voor voldoende rust!  

• Besteed aandacht aan het verdelen van activiteiten/bewegen over de dag om 

bijvoorbeeld trombose te voorkomen. Mobiliseren op geleide van pijn. 

 

Wond  

Het verzorgen van de wond en het verwijderen van de hechtingen is een taak van de 

verloskundige of huisarts.  

• Let op ontstekingsverschijnselen. Deze zijn: 

o Pijn (dolor)  

o Roodheid (rubor) 

o Warmte (calor) 

o Zwelling (tumor) 

o Gestoorde functie (functio leasie).  

• Voel regelmatig met de hand het gebied van en rondom de wond. Wanneer je 

een harde schijf voelt duidt dit op een ontsteking of een abces. Dit gaat vaak 

gepaard met andere ontstekingsverschijnselen. 

Bij het hechten van de huid wordt doorgaans materiaal gebruikt dat uit zichzelf 

oplost. Andere hechtingen of nietjes verwijdert de gynaecoloog of verloskundige 

meestal na ongeveer een week. 

• Houd de wond droog (deppen) om smetten te voorkomen. Droog (dep)de wond 

goed af wanneer deze, bijvoorbeeld onder de douche, nat geworden is. 

 

Bloeduitstorting  

• Noteer observaties van bloeduitstortingen rondom de wond in het zorgdossier; 

• Geef ze door aan de verloskundige.  

3. Observaties en controles bij de pasgeborene  

De pasgeborene mag bij thuiskomst beschouwd worden als een normale gezonde 

zuigeling, tenzij anders is aangegeven op het overdrachtsformulier van het ziekenhuis. 

 

Na een sectio kan het vaker voorkomen dat de pasgeborene spuugt. Dit komt doordat 

het drukverschil, met name op het hoofdje, plotseling verandert voor de pasgeborene. 

Bij een vaginale partus gebeurt dit geleidelijk, doordat dit in het baringskanaal 

plaatsvindt.   

4. Begeleiding bij borstvoeding (zie ook Handboek Borstvoeding) 

 

 

Melkproductie 
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De melkproductie komt na een sectio meestal gewoon op gang. Soms kan het wat 

trager verlopen, omdat de pasgeborene niet het eerste uur na de geboorte is 

aangelegd en omdat het lichaam herstellende is van een operatie. 

 

Houding bij het geven van borstvoeding 

Een goede houding en een goede ondersteuning is belangrijk in verband met wondpijn. 

De kraamvrouw kan tepelkloven krijgen, terwijl ze geen pijn voelt door de pijnstilling, 

die zij de eerste dagen na de sectio krijgt. Controleer regelmatig, samen met de 

kraamvrouw, hoe de borsten en tepels eruitzien. Kijk ook of het kindje goed aanligt. 

De eerste dagen is liggend voeden vaak het plezierigst.  

 

Baker- of rugby houding 

Deze houding is doorgaans de fijnste houding voor de moeder na een sectio. 

Hierbij ligt de pasgeborene op een groot kussen naast de moeder met de beentjes 

onder de arm van de moeder door. Die arm wordt onder de rug en het hoofdje gelegd 

terwijl het hoofdje met de hand wordt gesteund. De pasgeborene dichtbij de tepel 

leggen en de borst ondersteunen.  

5. Begeleiding van de ouders 

De beleving van een sectio wisselt sterk. Sommige kraamvrouwen hebben er 

emotionele problemen mee. Ze zijn teleurgesteld dat de partus niet langs de normale 

weg kon plaatsvinden en hebben het gevoel dat een normale partus van hen is 

‘afgenomen’. Soms vinden ze dat ze gefaald hebben. Bij een narcose maken 

kraamvrouwen de geboorte van hun kind niet bewust mee, waardoor ze moeite kunnen 

hebben om aan hun kind te wennen. 

Soms is het een opluchting om ervaringen uit te wisselen met ‘lotgenoten’.  

Het omgekeerde is ook mogelijk: een sectio na een lange periode met zeer pijnlijke 

weeën, kan een opluchting geweest zijn. Aandacht voor het hechtingsproces is bij deze 

ouders extra belangrijk. Is er gelijk huid-op-huidcontact geweest?  

Voor de partner is een sectio soms ook moeilijk te verwerken. Hij/zij ziet zijn/haar 

vrouw na negen maanden zwangerschap (na eventuele weeën) ook nog een operatie 

ondergaan. Soms voelt de partner zich nutteloos, omdat hij/zij het gevoel heeft dat 

hij/zij nauwelijks iets voor de barende/kraamvrouw heeft kunnen doen. Ook kan er 

angst zijn geweest dat er iets mis zou gaan. Als dergelijke gevoelens spelen, maak ze 

bespreekbaar. 

 

Zowel door de kraamvrouw en haar partner veel huid-op-huidcontact laten 

plaatsvinden met de pasgeborene om het hechtingsproces te stimuleren. 

 

6. Adviezen na de kraamtijd 

Geef de kraamvrouw en haar partner voorlichting over: 

o Zwaar tillen (vuilniszakken, zware boodschappentassen) wordt de eerste 

zes weken ontraden. Gaandeweg kunnen activiteiten uitgebreid worden, 

zoals licht huishoudelijk werk, kleinere boodschappen; 

o Lang staan vermijden om trombose te voorkomen. Zoveel mogelijk 

handelingen zittend doen. Regelmatig rust inplannen; 
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o Bij tillen goed doorademen en de bekkenbodem aanspannen. 

Bekkenbodemoefeningen: regelmatig een aantal keren de bekkenbodem 

aanspannen. Dit kan door de anus rustig dicht te knijpen. Let erop dat er 

goed wordt doorgeademd; 

o Ademhaling: tijdens activiteiten is het belangrijk dat de kraamvrouw goed 

blijft doorademen en dat zij niet gaat persen. 

o Baden in overleg met de verloskundige; 

o De kraamvrouw moet redelijkerwijs zelf inschatten of het veilig is om te 

rijden. Sommige verzekeringen zeggen er specifiek iets over.  

o Wanneer er nog wat vocht of een beetje bloed uit de wond naar buiten 

komen, dan mag de wond met de douche schoongespoeld worden, 

voorzichtig drogen (deppen) en een droog gaas eroverheen doen om de 

kleding te beschermen; 

o De eerste 6 weken niet sporten, daarna de sportactiviteit rustig opbouwen; 

o Fietsen, wandelen en traplopen mag in principe direct na ontslag uit het 

ziekenhuis. De kraamvrouw kan het best zelf kijken wanneer zij hier aan 

toe is en kan dit dan rustig opbouwen; 

o Met buikspieroefeningen kan zes weken na de operatie weer begonnen 

worden. De verschillende lagen van de buikwand zijn dan goed genezen; 

o Aan de uiteinden van het litteken kan de eerste tijd soms een trekkend 

gevoel van de inwendige hechtingen aanwezig zijn. Dit kan geen kwaad; 

o Omdat bij een bikinisnede zenuwen in de buikhuid zijn doorgesneden, 

houdt de kraamvrouw vrij lange tijd een doof gevoel rond het litteken. 

Boven dit gebied met een doof gevoel is er dikwijls halverwege de navel 

een gebied dat juist extra gevoelig is. Vaak is pas na 6 tot 12 maanden het 

gevoel in de buikwand weer normaal. 

 

7. Verslaglegging 

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 

• Landelijk Indicatie Protocol (LIP) 

• Zorgprotocol Toepassing Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg (KCKZ) 

• Zorgprotocol Observaties en controles kraamvrouw (KCKZ) 

• Zorgprotocol Observaties en controles pasgeborene (KCKZ) 

• Handboek Borstvoeding (KCKZ) 

• Bijlage 1 Achtergrondinformatie 

http://bogeboortezorg.nl/wp-content/uploads/Indicatieprotocol-versie-3-maart-2008.pdf
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Bijlage 1 Achtergrondinformatie 
Gentle sectio 

Bij een geplande of primaire ongecompliceerde sectio kan de vrouw in de meeste 

ziekenhuizen met een ‘gentle sectio’ bevallen. Het uitgangspunt bij de gentle sectio is dat 

de zwangere en haar partner meer betrokken worden bij de ingreep en dat kraamvrouw, 

partner en kind na de geboorte niet gescheiden worden. 

Tijdens de gentle sectio wordt de baby langzaam geboren. Het nabootsen van een 

natuurlijke partus levert veel voordelen op voor zowel de kraamvouw als voor de 

pasgeborene:  

• Er is sprake van een optimale longontplooiing door het rustige tempo van geboren 

worden.  

• De barende en haar partner kunnen hun pasgeborene geboren zien worden via 

een doorschijnend operatiedoek en/of desgewenst via een monitor. 

• De kinderarts (in opleiding) is bij de operatie aanwezig en bepaalt meteen na de 

geboorte of de pasgeborene in goede conditie is en direct naar de kraamvrouw 

mag. 

• Als de conditie van de pasgeborene goed is, wordt de pasgeborene door de 

verpleegkundige bloot op de borst van de kraamvrouw gelegd, waarbij de 

pasgeborene wordt bedekt met dekens om afkoeling tegen te gaan. 

• Direct huid-op-huid contact heeft veel voordelen: de hechting tussen moeder en 

kind verloopt beter, de borstvoeding komt sneller op gang met minder 

pijnklachten, baby’s zijn rustiger met stabielere hartslag, ademhaling en 

temperatuur en hogere bloedsuikerwaardes. 

De primaire sectio 

Bij een primaire sectio kan er sprake zijn van een geplande opname. Soms liggen 

zwangeren al langere tijd in het ziekenhuis.  

Bij de primaire sectio is dus bekend dat de zwangere een sectio moet ondergaan. Tijdstip 

hiervan is afhankelijk van de algemene controles als temperatuur en bloeddruk, CTG, 

laboratoriumuitslagen, OK-planning enz. Steeds wordt de situatie opnieuw beoordeeld en 

afgewacht.  

Indicaties primaire sectio: 

o stuitligging; 

o afwijkende ligging (bijv. dwarsligging); 

o bijzondere afwijkingen van het kind; 

o te nauw bekken; 

o zwangerschapscomplicaties (bijv. HELLP, voorliggende placenta); 

o slecht CTG en verminderde kindsbewegingen; 

o traumatische partus in het verleden; 

o bijzondere afwijkingen bij de moeder (bijv. myoom). 
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De secundaire sectio 

Bij een secundaire sectio gaan de zwangeren via de verloskamer naar de operatiekamer. 

Indicaties secundaire sectio: 

o niet vorderende ontsluiting; 

o niet indalend hoofd; 

o niet vorderende indaling, ondanks effectieve weeën; 

o niet vorderende uitdrijving; 

o slecht CTG en/of in combinatie met verminderde kindsbewegingen; 

o tweede kind van een gemelli (meerling) die dwars gaat liggen, zuurstoftekort 

heeft of een slecht CTG vertoont. 

2. Mogelijke complicaties bij de moeder 

Na een sectio kunnen de volgende complicaties ontstaan: 

1. Blaasontsteking 

Ten gevolge van het plaatsen van een verblijfskatheter bestaat er een verhoogde kans op  

een blaasontsteking. 

2. Nabloeding in de uterus/buikholte 

Een nabloeding is een zeldzame complicatie van een sectio. Bij een ernstige hoge 

bloeddruk waarbij het bloed minder goed stolt, komt een nabloeding vaker voor. Een 

enkele keer is een tweede operatie noodzakelijk. 

3. Hematoom na sectio 

Soms kan na een sectio een hematoom (bloeduitstorting) rond de wond ontstaan. 

Diverse oorzaken zijn mogelijk. 

4. Infectie 

Een infectie van de wond komt een enkele keer voor. De kans hierop is wat groter bij een 

sectio na een langdurige partus. Om een infectie te voorkomen, krijgt de kraamvrouw 

vaak een antibioticum toegediend. Ook kan de uterus geïnfecteerd raken; dit uit zich in 

koorts, riekende lochia en een zeer pijnlijke buik.  

5. Trombose 

Bij elke operatie, dus ook na een sectio is er een verhoogd risico op een trombose. 

Immobiliteit is hiervan één van de een redenen.  

6. Een beschadiging van de blaas 

Een beschadiging van de blaas is een zeldzame complicatie. De kans hierop is wat groter 

als de betreffende kraamvrouw al verschillende malen een sectio heeft gehad. Er kunnen 
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dan verklevingen rond de blaas zijn. De blaas wordt dan gehecht en er wordt langdurig 

een verblijfskatheter geplaatst. 

7. Darmen die niet goed op gang komen  

Na een sectio moeten de darmen weer op gang komen. In zeldzame gevallen gebeurt dit 

niet of te traag. Vooral bij een narcose komt dit vaak voor. Er verzamelt zich dan vocht in 

maag en darmen, wat kan leiden tot misselijkheid en braken.  

8. Gestoorde lochia afvloed 

Na een sectio kan het voorkomen dat de afvloed van lochia enige tijd is verstoord. Dit 

komt doordat zich een abnormale hoeveelheid lochia ophoopt in de uterus. Dit wordt 

veroorzaakt doordat tijdens een sectio de baarmoeder niet samentrekt.  Bij plotselinge 

afvloed kan dan de indruk gewekt worden van een ernstige bloeding. In een dergelijk 

geval is er dan echter geen sprake van helderrood bloedverlies. Een enkele keer kan 

abnormaal bloedverlies voorkomen ten gevolge van een placentarest.  

3. Complicaties bij de baby 

De complicaties die bij de pasgeborene op kunnen treden hangen af van de indicatie van 

de sectio. Op de kraamafdeling wordt de pasgeborene goed geobserveerd. Wanneer de 

toestand het toelaat mag de pasgeborene op de afdeling blijven.  

Complicaties kunnen zijn: 

o moeilijk op gang komen van de ademhaling; 

o afkoeling; 

o te laag glucosegehalte; 

o algeheel slecht voelen/aangeslagen. 


