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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 

Voor de partus: 

• steriele gaasjes 

• celstofonderleggers 

• kraamverband (zonder plastic) 

• netbroekje 

• toiletpapier of keukenrol 

• alcohol 70% 

• 6 schone gestreken hydrofiel luiers 

• watten 

• handschoenen en plastic schort 

• spoelkom en bekken 

• kom water met watten (als verloskundige dit wenst) 

• spiegel 

• weegschaal 

• ondersteek 

• 2 emmers, 1 met vuilniszak erin voor de afval en 1 voor wasgoed 

• zaklamp of mobiele telefoon met zaklamp 

• schone handdoek en zeep in de badkamer klaarleggen 

Voor de verloskundige: 

• steriele handschoenen 

• steriele gaasjes 

• partusset: 

• 2 kochers 

• episiotomieschaar 

• navelstrengschaar 

• navelklem 

• slijmzuiger eventueel 

• hechtset met hechtmateriaal 

• verdovingsmatetialen en syntocinon 

• doptone 
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Voor de pasgeborene: 

• hemdje/rompertje 

• kleding 

• sokjes 

• 2 mutsjes 

• 3 hydrofiel luiers 

• (papieren) luier 

• badcape/omslagdoek 

• thermometer 

• 2 kruiken 

Werkwijze: 

• Sluit de ramen en deur; 

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

• Controleer of het kraambed op juiste werkhoogte is; 

• Zorg voor voldoende verlichting; 

• Leg eventueel de zaklamp klaar; 

• Zet de 2 emmers binnen handbereik; 

• Maak het ledikant/wiegje op ( zie handeling I pasgeborene; opmaken bedje); 

• Vul de kruiken (zie handeling E Kruik vullen); 

• Wikkel om de eerste kruik kleertjes; 

• Wikkel 3 hydrofiel luiers en een extra mutsje om de tweede kruik 

• Leg de kruiken in het ledikant/wiegje; 

• Maak eventueel een wattenkom klaar (zie handeling F Wattenkom en 

desinfecterende oplossing klaarmaken); 

• Vraag naar de vluchtkoffer en zet deze zonodig klaar. 

• Maak het kraambed op (zie handeling B Bed opmaken voor de partus); 

• Maak zonodig de ondersteek huishoudelijk schoon en plaats in een kussensloop of 

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 plastic 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. 

 


