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Wijzigingen Zorgprotocollen en Handelingen, december 2021 

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

update doorgevoerd waardoor er meer eenheid van taal ontstaat en tekst duidelijker is. 

De zorgprotocollen hebben cijfers voor de titel en de handelingen letters. 

 

Protocollen en handelingen die alleen tekstueel geüpdatet zijn: 

Pasgeborene: 

• Verzorgen pasgeborene van moeder met N/SSRI-medicatie 

• Preventie van het Shaken Baby Syndroom 

• Signaleren en evalueren van hyperbilirubinemie 

• (Wasbare) luier verschonen 

• Stoffen luiers vouwen 

• Pasgeborene baden in de bad emmer 

• Neusje schoonmaken van de pasgeborene 

• Oogjes van de pasgeborene schoonmaken 

• Het bedje van de pasgeborene opmaken 

 

Kraamvrouw: 

• Kraamzorg bij een meerling 

• Preventie PTSS 

• Temperaturen 

• Baarmoederstand controleren 

• Baarmoederstand controleren 

• Controleren van het perineum 

• Controleren van de benen 

• Verschonen van het bed 

• Ondersteek aanbieden 

• Zitbadje  

• Steunbeha aanleggen 

 

Infectiepreventie en hygiëne: 

• Handen wassen 

• Werken met latex/vinyl handschoenen ‘niet steriel’ 

• Accidenteel bloedcontact en prikaccident 

• Groep A-streptokokken 

• Groep B-streptokokken bij de pasgeborene 

• Koortslip in de kraamtijd 

• Infectieziekten 

 

Algemeen: 

• Vroegsignalering & werken met de meldcode 

• Communiceren volgens ISBARR 

• Toepassing Landelijk Indicatie Protocol Kraamzorg 

• Hechting tussen ouder en kind 

• Uitgestelde kraamzorg/couveuse-nazorg 
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Protocollen en handelingen die ook inhoudelijke aangepast zijn: 

Partusassistentie 

2. Zorgprotocol Partusbegeleiding in acute verloskundige situaties 

• Werkwijze aangepast en uitgebreid met onder andere HELLP-syndroom.  

3. Zorgprotocol Partusassistentie bij een badbevalling   

Nieuw protocol  

4. Zorgprotocol assisteren bij een Lotusgeboorte 

Nieuw protocol  

 

Pasgeborene 

3. Zorgprotocol Pasgeborene verzorgen bij warm of koud weer 

• Toegevoegd extra temperaturen 

• Toegevoegd uitleg doek en bijlage 

11. Zorgprotocol Gebruik van kruiken bij de pasgeborene 

• Samenvoeging met de handelingen over kruiken om alle informatie op 1 plek te 

hebben 

C. Handeling temperaturen van de pasgeborene 

• Schematisch overzicht van acties met toevoeging celstofonderlegger en huid-op-

huidcontact 

• Eventueel gebruik van vaseline toegevoegd 

F. Handeling navelverzorging 

• Toegevoegd bij achterblijven van restjes navelstomp dit ter controle aan de 

verloskundige laten zien 

 

 

Kraamvrouw 

1. Zorgprotocol Observatie en controle kraamvrouw  

• Uitleg trombose bij controle benen toegevoegd 

• Uitleg HELLP-syndroom toegevoegd. 

3. Zorgprotocol Kraamzorg na een sectio caesarea (keizersnede) 

• Doel uitgebreider beschreven 

7. Zorgprotocol Preventie Postpartum Depressie 

• Toegevoegd verwijzing folder en link Trimbos ‘Mentaal klaar voor je baby’ 

B. Handeling Opnemen van de polsslag 

• Toegevoegd klok/timer van telefoon 

K. Handeling Warmwaterzak vullen 

• Er is geen bewijs dat er een Fluxus ontstaat door een warmwaterzak op de buik. 

• Er bestaat geen keurmerk meer voor kruiken gecheckt bij VeiligheidNL en 

consumentenbond. 
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Voeding 

1. Zorgprotocol Kunstvoeding 

• Toegevoegd nieuwe handeling Schoonmaken materialen t.b.v. de pasgeborene 

• Toegevoegd extra vitamine K bij minder dan 500 milliliter volledige kunstvoeding 

• Toevoeging gebruik kraanwater n.a.v. NL-Alert 

 

 

Infectiepreventie en Hygiëne 

E. Handeling Schoonmaken materialen ten behoeve van de baby 

Nieuwe handeling om uitleg te geven in een ‘gezonde’ situatie. 

 

Algemeen 

3. Zorgprotocol Communiceren volgens ISBARR 

Omschrijving eenduidig met zorgprotocol partusassistentie in acute verloskundige 

situaties. 

 

 

 


