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Algemeen 

In alle handelingen en zorgprotocollen die aangepast zijn, hebben we een tekstuele 

update doorgevoerd waardoor er meer eenheid van taal ontstaat. Vrouw en moeder zijn 

bijvoorbeeld vervangen door kraamvrouw, baby is vervangen door pasgeborene, 

celstofmatjes zijn vervangen door celstofonderleggers etc..  

Protocollen die alleen tekstueel geüpdatet zijn: 

3. Handeling Klaarmaken kraamkamer en materialen klaarzetten voor de partus 

4. Handeling Bed opmaken voor de partus 

5. Handeling Extra klaarzetten voor partus m.b.v. baarkruk 

6. Handeling Voorbereidingen voor de pasgeborene 

8. Handeling Wattenkom en desinfecterende oplossing klaarmaken 

9. Handeling Assisteren bij partus 

10. Handeling Verloskundige assisteren bij het hechten 

11. Handeling Verzorgen pasgeborene bij de partus 

12. Handeling Kraamvrouw assisteren bij het douchen 

13. Handeling Kraamvrouw wassen op bed en bed verschonen 

14. Handeling Assisteren van verloskundige bij niet vorderende ontsluiting 

15. Handeling Expressie bij een niet vorderende uitdrijving met feedback 

16. Handeling Teruglopende harttonen 

17. Handeling Partus met meconium houdend vruchtwater 

18. Handeling Bloedverlies tijdens de partus 

21. Handeling Assisteren bij een Fluxus 

23. Handeling Assisteren bij de geboorte van een pasgeborene die niet gaat ademen 

25. Handeling Ambulance bellen 

27. Handeling Assisteren schouderdystocie 

   

Partusassistentie 

1. Zorgprotocol Partusbegeleiding en Assistentie (versie 5) 

Doelgroep/toepassingsgebied:  

Plek van de baring is aangepast, naast de thuissituatie wordt een verplaatste 

thuissituatie genoemd. 
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Werkwijze aangepast en uitgebreid met onder andere: 

• dat er alleen in overleg met het gezin én kraamzorgorganisatie de 

kraamverzorgende achterblijft om het huis op te ruimen bij overdracht naar het 

ziekenhuis. 

• gewijzigde tekst bij “De oproep voor de partus” en werkwijze “Aankomst in het 

gezin”. 

• dat het afvoeren van placenta gaat volgens de afspraken van de gemeente. 

• dat de kraamverzorgende vertrekt als alle controles normaal zijn, de kraamvrouw 

geürineerd heeft en na overleg met de verloskundige.  

• dat de opname in het ziekenhuis aangepast is naar de overdracht naar het 

ziekenhuis 

 

7. Handeling Kruik vullen  

Zie Pasgeborene 12. Handeling Kruik vullen  

26. Handeling Inpakken en klaarzetten van tas bij ziekenhuisopname 

Aandachtspunten: Toegevoegd: Alleen met instemming van de ouders en de 

kraamzorgorganisatie achterblijven bij overdracht naar het ziekenhuis.  

 

Pasgeborene 
 

1. Zorgprotocol Observatie en controle pasgeborene 

Werkwijze: Taken kraamverzorgenden tekst aangepast pag. 3. 

 

6. Zorgprotocol Veilig Slapen en Wiegendood Preventie 

Benodigdheden: website en folder toegevoegd  

Werkwijze: Taken kraamverzorgende anders geformuleerd; titels iets gewijzigd door 

rugligging bij slapen en buikligging alleen onder toezicht; veilige slaapplek uitgebreid bij 

rooming-in; veilig slapen door meerlingen en de omgeving aangepast naar de nieuwste 

richtlijnen (pag. 3).  

 

Bijlage 

Risicofactoren: Europese norm toegevoegd 

Matras: Informatie matrasbeschermer toegevoegd. 

Toevoeging bij Informatie: Onthouding van slaap en gebruik van een draagdoek of 

draagzak.  

 

12. Handeling Kruik vullen 

Aandachtspunten: Toegevoegd: Kruiken dienen voorzien te zijn van een keurmerk zie 

https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/slapen/beddengoed 

 

16. Handeling Temperaturen van de pasgeborene 

Werkwijze: Schort is verwijderd. 

 

17. Handeling Baden van de pasgeborene 

Benodigdheden en werkwijze: Handschoenen toegevoegd bij baden eerste keer na de 

geboorte. 

 

 

https://www.veiligheid.nl/kinderveiligheid/slapen/beddengoed
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23. Handeling Verzorgen van de overleden pasgeborene 

Werkwijze: Handschoenen toegevoegd 

 

24. Handeling Wegen van de pasgeborene 

Aandachtspunten: Toegevoegd: Gewicht hangmatje of luier aftrekken van totale 

gewicht 

Unster: Knoop van de luier aangepast.  

Unster en weegschaal: Toevoeging: Ze moeten jaarlijks gecontroleerd worden. 

Werkwijze: Schort is verwijderd 

Nazorg: Toevoeging: noteer het gewicht en bijzonderheden 

 

Nieuwe Handeling ontwikkeld:  

25. Handeling Pasgeborene baden onder de douche  

Kraamvrouw 

Nieuwe Zorgprotocol ontwikkeld: 

19.  Zorgprotocol Postpartum Psychose  

 

Voeding 

 

1. Zorgprotocol Kunstvoeding 

Doel en resultaat: Tekst aangepast 

Verantwoordelijkheden: Ingekort 

Voeden op verzoek en hoeveelheden: Zin toegevoegd voor ophogen hoeveelheden. 

(pag. 3) 

Soorten voeding: Afspraken in de warenwet toegevoegd en uitleg over verschillende 

voedingen uitgebreid.(pag. 3)  

Hygiëne: Toegevoegd: uitkoken en steriliseren volgens fabrikant(pag. 4) 

Problemen bij het geven van kunstvoeding: Zin aangepast. (pag. 6) 

Allergiepreventie: Richtlijn preventie Astma toegevoegd. (pag. 8) 

Werkinstructie voor het bereiden van kunstvoeding:  Gebruiksaanwijzing van de 

verpakking aanhouden. (pag. 9) 

Toevoeging bij Aandachtspunten bij bereiden: informatie over waterontharder en 

over plastic deeltjes die vrijkomen bij verwarmen. 

 

Infectiepreventie en hygiëne 

 

1. Zorgprotocol Hygiënisch werken 

Toevoeging bij Werkwijze:   

• Handschoenen aan bij de eerste wasbeurt van de pasgeborene direct na de 

bevalling  

• Toegevoegd: Ventilatie van ruimtes zijn toegevoegd. 
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4. Handeling Steriliseren (uitkoken) van materialen 

Titel is aangepast van candida infectie naar infectie omdat het niet alleen over een 

candida infectie gaat: 4. Handeling schoonmaken van materialen bij een infectie.  

Aandachtspunten: toegevoegd: steriliseren in magnetron en elektrische sterilisator  

Toegevoegd: extra aandacht voor de werkwijze van de fabrikant. 

Werkwijze Steriliseren in de magnetron en met de elektrische sterilisator werkwijze 

toegevoegd. 

9. Zorgprotocol MRSA in de kraamzorg 

Doelgroep en toepassingsgebied: Toegevoegd: Steenpuisten en krentenbaard worden 

als extra risico factor beschreven 

Algemeen 
 

2. Zorgprotocol Medicatiegebruik 

Toevoeging bij Introductie: Kraamverzorgenden moeten wel de onderbouwing van het 

gebruik van medicijnen en zelfhulpmiddelen kennen. 

Corona maatregelen 
 

Werkinstructie Extra maatregelen bij partusassistentie in de coronacrisis  

Toevoeging bij “Na bevalling bij vermoedelijke besmetting”: Ventileer de 

bevalkamer na de baring, maar zorg dat de pasgeborene en kraamvrouw niet op de tocht 

liggen 


