GEBOORTEZORG
Voor goede zorg zorgen we samen.
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Inleiding
De verblijfsduur in het ziekenhuis na een ongecompliceerde bevalling in Vlaanderen werd teruggebracht
naar 3 dagen en volgt de internationale tendens naar een kort ziekenhuisverblijf (KCE, 2014). In deze
tendens streven we naar de uitbouw van goede geboortezorg rond elk kraamgezin.
In de geboortezorg zorg speelt de vroedvrouw in Vlaanderen een belangrijke rol om vanuit de huidige
evolutie aan de steeds grotere vraag naar kwalitatievere zorg te beantwoorden.
De vertaling naar de praktijk is een noodzaak willen we een verantwoorde zorg bieden zodat elke moeder
en haar baby het ziekenhuis met een gerust hart kunnen verlaten. Kwetsbare en/of kansarme gezinnen
hebben daarenboven nood aan een specifieke omkadering, ook al hadden ze een normale fysiologische
bevalling en kan een normaal verloop van de postnatale periode worden verwacht.
Wij willen het zorgpad voorstellen als een bouwsteen voor kwaliteitsvolle geboortezorg voor iedere moeder
en pasgeborene. De beleidsaanbevelingen worden omgezet in concrete actiepunten. Voor iedereen is het
daarom belangrijk dat tussen het ziekenhuis en de eerstelijnszorgverstrekkers die geboortezorg aan huis
verlenen dat er goede relaties worden opgebouwd. Voor goede zorg zorgen we dus samen.

Begrippenlijst
Perinatale periode I De periode rondom de geboorte. Volgens de definitie van de WHO (2010) start deze
periode vanaf de 22e zwangerschapsweek en loopt tot en met de 7e dag postnataal.
Prenatale periode I De periode tijdens de zwangerschap.
Intra partum periode I De periode tijdens arbeid en bevalling.
Postnatale periode I De periode die begint onmiddellijk na de geboorte van de baby en die duurt tot 6
weken (42 dagen) na de geboorte. Volgens de definitie van de WHO (2010) is dit de meest kritische periode
voor moeder en kind. Deze periode kan opgedeeld worden in de onmiddellijk postnatale periode (de eerste
24 uur), de vroege postnatale periode (dag 2 tem dag 7) en de late postnatale periode (dag 8 tem dag 42).
Postnatale zorg I Dit omvat alle professionele medische en niet-medische zorgen voor moeder en kind
tijdens de postnatale periode. De medische zorgen worden in Vlaanderen verleend door de gynaecoloog,
pediater/neonatoloog, huisarts, vroedvrouw en verpleegkundige (K&G). De niet-medische zorgen, in de
praktijk ook wel kraamzorg genoemd, worden verleend door kraamverzorgenden.
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PRENATAAL ZORGPAD
PRENATALE FASE
Het eerste trimester (tot 14 weken)
Wat

Wanneer

Door wie

Vanaf positieve
zwangerschapstest

HA/vv/gyn

LABO
hCG en (evt.)
progesteron
Hb (+ MCV, MCH, MCHC)
en Hct

HA/vv/gyn

Ferritine en vit B12
Bloedgroep en
indirecte Coombs
Rubella IgG

Wie bloedafname aanvraagt is
verantwoordelijk voor de
opvolging van het resultaat

Bij afwijkend resultaat
behandelend gynaecoloog
verwittigen.

Toxoplasmose IgG en
IgM
CMV IgG en IgM1

Indien bloedafname gebeurde
bij de huisarts of vroedvrouw
dan wordt de gynaecoloog op
de hoogte gebracht van de
resultaten

Hepatitis BsAg en sAl
Hepatitis C (evt)
Syphilis VDRL
HIV
TSH2
Nuchtere glycemie3

Zie referentienummer 3

NIPT

Gyn

ANAMNESE

HA/vv/gyn

Voorafgaandelijk aan de NIPT
dient altijd een eerste trimester
echografie met nekplooimeting
te gebeuren

Verloskundig (laatste
regels, duur cyclus, evt.
fertiliteitsbehandeling)
Medisch
Heelkundig
Gynaecologisch laatste
PAP
Familiaal/erfelijk
Risicofactoren4
Allergie
Medicatie/roken/
drugs/alcohol
Beroep
Psychische
voorgeschiedenis /
nagaan risicofactoren
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KLINISCH
ONDERZOEK

HA/vv/gyn

Gewicht – lengte –
BMI
Bloeddruk
INFORMATIE

HA/vv/gyn

Prenatale screening
naar syndroom van
Down en andere
aandoeningen5
•
1e trimester
echografie
•
NIPT
•
Invasieve
diagnostiek
Foliumzuur

Verwijzing naar gynaecoloog
indien ≥140/90 mm Hg
NIPT in az groeninge op ma – di
– woe
Counseling invasieve prenatale
diagnostiek enkel door
gynaecoloog

Voeding
Toxoplasmose, CMV,
listeria6 7
Vaccinaties
•
Griepvaccin
•
Boostrix
Zwangerschapsboekje

Na 14 weken (oktober – maart)
Na 24 weken
‘Buikverhalen’ via secretariaat
gynaecologie

Opvolging van de
zwangerschap
Kinderopvang
Aangifte werkgever

Attest

ECHOGRAFIE
Dating echografie:
bepaling intra-uteriene
zwangerschap,
zwangerschapsduur en
evolutiviteit (eventueel
chorioniciteit bij
meerling)
Eerste trimester
echografie met
nekplooimeting
OP INDICATIE

Gynaecoloog
Vanaf 6 weken
amenorreeduur

11.5 – 13.5 weken

NIPT terugbetaald vanaf
01/07/2017
HA/vv/gyn

Rookstopbegeleiding
Inschatten psychosociale
problematiek/ screening
naar sociaal zwakkeren

Via doorverwijsschema
artsen/vroedvrouwen
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1

CMV: IgG en IgM > eerste en tweede bepaling bij voorkeur in hetzelfde laboratorium. Bij vermoeden
van primo-infectie (positieve IgM en IgG) best aansluitende aviditeitsbepaling.
Wijziging 01/06/2017: CMV en toxoplasmose bepaling IN de zwangerschap zijn ENKEL nog terugbetaald
indien klinisch vermoeden van acute infectie.

2

TSH is volgens de richtlijnen niet verplicht in laag risico populaties, maar gebeurt in de praktijk wel
steeds. Verwijzen naar gynaecoloog of endocrinoloog bij duidelijke subklinische hypothyroïdie.

3

Nuchtere glycemie:
•

Indien boven 126 mg/dl : verwijzing naar endocrinologie

•

Indien tussen 100 en 125 mg/dl: 75g OGTT op 24 weken

•

Indien onder 100 mg/dl : zonder risicofactoren (VG van zwdm of BMI >30) : 50g GCT op 24
weken. Met risicofactoren : 75g OGTT op 24 weken.

4

Lijst risicofactoren die extra zorg kunnen vereisen (bron KCE/NICE guidelines/Domus Medica) (niet
limitatieve lijst).
•
Algemene risicofactoren:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

leeftijd < 18 jaar of > 40 jaar
late prenatale zorg (1ste prenatale consultatie na 20 weken)
gebrek aan sociale steun, huiselijk geweld, psychosociale kwetsbaarheid
gebruik van geneesmiddelen
obesitas (BMI ≥ 35 kg/m2) of ondergewicht (BMI < 18 kg/m2)
levensstijlfactoren
drugsgebruik
alcoholgebruik
actief en/of passief roken
seksueel risicogedrag (voor SOA)

•

Familiale en genetische risicofactoren

•

Persoonlijke voorgeschiedenis:
o

o

o

Medisch:

diabetes

endocriene stoornissen

auto-immuunstoornissen

hart- en vaatziekten

stollingsstoornissen

hematologische aandoeningen

hypertensie

trombose

longembool

metabole aandoeningen

longziekten

nierziekten

leverziekten

maligniteit

neurologische aandoeningen

psychiatrische stoornissen

ernstige infecties
Gynaecologische voorgeschiedenis:

baarmoederpathologie (congenitale afwijking, abnormale cervixcytologie)

uteriene chirurgie (bv. keizersnede, myomectomie, conisatie)

genitale verminking
Obstetrische voorgeschiedenis:

herhaald miskraam (≥ 3 consecutieve miskramen)

pre-eclampsie of HELLP syndroom

zwangerschapsdiabetes

zwangerschapscholestase

postpartum psychose / depressie

Rhesus-iso-immunisatie of andere belangrijke bloedgroepantistoffen

prenatale bloedingen

vroeggeboorte < 36 weken
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o

5


intra-uteriene groeiretardatie

gecompliceerde bevalling

keizersnede

cervixinsufficiëntie of cerclage

grote multipariteit (4 of meer)

ernstige perinatale morbiditeit en sterfte
Risicofactoren huidige zwangerschap:

zwangerschapsdiabetes

zwangerschapshypertensie

meerlingzwangerschap

stollingsstoornis / trombo-embolie

maligniteiten en infectieuze aandoeningen

dreigende vroeggeboorte

serotiniteit

amniocentese en vlokkentest

negatieve en positieve discongruentie

bloedverlies

vruchtwaterverlies

obstetrisch relevante uterus myomatosus

Rhesus-iso-immunisatie en bloedgroepantagonisme

Screening voor trisomie 21:
NIPT (niet-invasieve prenatale test)
o opsporen van vrij foetaal DNA in het maternaal bloed
o kan vanaf 11 weken zwangerschapsduur
o labo AZ Groeninge, enkel op maandag, dinsdag en woensdag
o wordt opgestuurd naar UZ Leuven
o het resultaat wordt per post opgestuurd naar de patiënt na 2-3 weken
Sinds 01/07/2017 is er een terugbetaling van de NIPT. Het is evenwel aangewezen dat er een eerste
trimester screening met nekplooimeting gebeurt alvorens een NIPT wordt uitgevoerd. Immers bij een
verdikte nekplooi dient invasieve diagnostiek dmv vlokkentest of vruchtwaterpunctie te gebeuren.
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Preventieve maatregelen voor CMV:
•
•
•
•

7

Preventieve maatregelen voor toxoplasmose 1:
•
•
•
•
•
•
•

1

Goede handhygiëne: was zorgvuldig de handen na contact met speeksel of urine (na het verzorgen
of verluieren van een ouder kindje, na het schoonmaken van het potje).
Contact met zieke kinderen vermijden: deel geen eetgerei met andere kinderen, fopspeen enkel in
de mond van de baby, niet van een volwassene of ander kind, geef geen kusjes op de mond.
Geldt ook voor de partners aangezien zij het virus vaak aan de mama kunnen overdragen.
Het kan nuttig zijn om reeds preconceptioneel naar CMV te screenen.

Het wassen van de handen vóór het bewerken van voedsel.
Grondig wassen van alle groenten en fruit inclusief voorverpakte salades (koken en garen doodt de
parasiet) (fruit eventueel schillen).
Het voldoende verhitten van vlees en bereide maaltijden.
Geen rauw vlees eten (carpaccio, filet americain).
Het dragen van handschoenen bij het tuinieren en het grondig wassen van de handen achteraf.
Het vermijden van contact met uitwerpselen van katten (kattenbak vermijden of draag
handschoenen).
Het kan nuttig zijn om reeds preconceptioneel naar toxoplasmose te screenen.

Voor voedingsadvies zie website van Vlaamse gemeenschap:

https://www.gezondzwangerworden.be/gezond-leven/hand-envoedselhygi%C3%ABne/samenvatting-wat-is-veilig-en-wat-vermijden
8
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Screening naar sociaal zwakkeren:
Kwetsbare en/of kansarme gezinnen hebben nood aan een specifieke omkadering, ook al heeft men
een normale fysiologische bevalling en kan een normaal verloop van de postnatale periode worden
verwacht.
•

Indicatoren voor een verhoogde waakzaamheid:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Hoe kwetsbare zwangeren detecteren en tijdig bereiken?
o
o
o
o
o
o
o

•

werkloosheid
langdurige ziekte
mentale/psychische en/of fysieke beperking
eenouder gezinnen
financiële of administratieve problemen
jonge ouders
vermoeden intra-familiaal geweld
verslavingsproblematiek
ongewenste zwangerschap

door elke zorgverlener (intern en extern)
zo vroeg mogelijk
op basis van bovenstaande indicatoren
wat kan ingezet worden en vervolgens naar doorverwezen worden, hangt steeds af van de
behoeftes van de ouders en/of het (nog ongeboren) kind
bij doorverwijzing is het belangrijk aandacht te hebben voor mogelijke drempels;
vertrouwenspersonen kunnen een rol spelen in het verlagen van drempels (voorstellen om
samen te gaan met iemand)
om kwetsbare zwangeren tijdig te bereiken is een goede samenwerking tussen perinatale
zorgverleners (intern en extern) en mogelijke doorverwijzers nodig
extra aandacht voor het herkennen van en het omgaan met mensen met een licht mentale
beperking, zodat deze zwangeren al vroeg in de zwangerschap kunnen doorverwezen
worden naar zorgverleners die de zwangere kan voorbereiden op de komst van de baby

Wat kan ingezet worden opdat kwetsbare zwangeren het volledige pad volgen?
o

o
o
o

We hanteren op de prenatale consultatie van 28 weken het doorstroomschema (zie p 6667) om laagdrempelig door te verwijzen naar diverse partners. Ook het belang voor
opvolging naar een vroedvrouw van eigen keuze (opbouwen vertrouwensrelatie) wordt
benadrukt en aangeraden, die prenataal aan huis kan gaan en het volledige pad van a tot z
mee kan opvolgen
doorverwijzing naar een moedergroep waar de kwetsbare zwangere, naast ontmoeting,
o.a. geïnformeerd en gestimuleerd wordt om beroep te doen op hulpverlening, om het pad
te volgen
financiële drempel verlagen kan door consultaties via de derdebetalersregeling; OCMW
Kortrijk kan bv. ook kraamzorg prenataal (indien financieel mogelijk) om zwangere
laagdrempelige ondersteuning te bieden.
taalbarrière overbruggen door het inschakelen van een tolk
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Het tweede trimester (14 – 28 weken)
Wat

Wanneer

Door wie

16 weken

HA/vv/gyn

Behandelen indien > 10.000
kolonievormende eenheden

16 weken

HA/vv/gyn

Bij voorkeur niet meer testen
nadien

24-26 weken

HA/vv/gyn

Met 50 g glucose of 75 g OGTT
(afhankelijk van nuchtere
glycemie in eerste trimester &
afhankelijk van BMI /
voorgeschiedenis)

LABO
Urine onderzoek naar
asymptomatische
bacteriurie
Evt. toxoplasmose IgG
en IgM indien
seronegatief
Glucose challenge
test1

+ Hb, Hct, ferritine
Indirecte Coombs indien
Rhesus negatief
ANAMNESE
Kindsbewegingen

Klachten

Whooley screening2

HA/vv/gyn
18-20 weken
(primigravida)
16-18 weken
(multigravida)

16 weken

Alarmsymptomen:
•
Bloedverlies
•
Buikpijn
•
Hoofdpijn
•
Visusstoornissen
•
Epigastrische pijn
•
Verminderde
kindsbewegingen
Gyn

KLINISCH ONDRZOEK
Bloeddruk
Proteïnurie opsporen
Doptone

HA/vv/gyn
Indien bloeddruk
≥140/90 mm Hg

HA/vv/gyn

Verwijzing naar gynaecoloog
indien ≥140/90 mm Hg

HA/vv

Fundushoogte

HA/vv

Gewicht

HA/vv/gyn

INFORMATIE
Individuele infosessie
bij de vroedvrouw

Vanaf 28 weken

Vv

Info borstvoeding

Vanaf 32 weken

Vv

Voorschrift perinatale
kinesitherapie

HA/gyn/kine

Attest kraamgeld

Vanaf 24-28
weken of vroeger
op indicatie
Vanaf 5 maanden

Attest erkenning

Vanaf 5 maanden

HA/vv/gyn

Attest trein

Vanaf 5 maanden

HA/vv/gyn

HA/vv/gyn

Enkel bij obesitas of
ondergewicht

9 beurten
Via az groeninge of privé
kinesist

1e klasse vanaf 5 maanden
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ECHOGRAFIE

Gyn

Gedetailleerd
anatomisch onderzoek
van de foetus ter
opsporing van structurele
afwijkingen, lokalisatie
van de placenta, evt.
meting van de
cervixlengte
Groei echo

18-22 weken

Elk bezoek

VACCINS

HA

Griepvaccin

Vanaf 12 weken

Boostrix
(klinkhoestvaccin)

Vanaf 24 weken

1

Griepseizoen oktober- maart

Glucose challenge test (GCT):
•

hoeft niet nuchter

•

glycemie bepaling bij de start (veneus)

•

inname 50g glucose

•

glycemie bepaling 1 uur na inname (veneus)

•

tijdens dat uur: niets eten/drinken, geen fysieke activiteit

•

afwijkend indien glycemie ≥ 130 mg/dl 1 uur na inname van 50g glucose

•

diagnose zwangerschapsdiabetes moet worden bevestigd door het uitvoeren van een 75g OGTT

•

75g OGTT:
o

nuchter

o

normaal waarden: nuchter < 92 mg/dl, na 1 uur < 180, na 2 uur < 153

o

afwijkend indien 1 te hoge waarde: nuchter ≥ 92 mg/dl, na 1 uur ≥ 180, na 2 uur ≥ 153

o
o

2

Om de 4 – 8 weken, frequenter
op indicatie

tijdens de test mag er geen fysieke activiteit zijn en mag er niet worden gerookt
verwijzing endocrinoloog indien afwijkend (1 te hoge waarde)

Whooley screening > vragen:
(1) Heeft u gedurende de voorbije maand veel last gehad van neerslachtigheid, een depressie of
wanhopig gevoel?
(2) Heeft u gedurende de laatste maand minder plezier of interesse in wat u doet?
Indien score ≥ 1 op vraag ‘JA’: dan de Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) vragenlijst laten
invullen.
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Het derde trimester (vanaf 28 weken)
Wat

Wanneer

Door wie

35-37 weken

Gyn

35 weken

Gyn

LABO
Vaginale/rectale
cultuur voor opsporing
van groep B streptokokken
MRSA wissers bij
risicogroepen
Covid wisser
ANAMNESE

38 en 39 weken

Medewerkers gezondheidszorg
en varkenshouders

HA/vv/gyn

Kindsbewegingen
Klachten

Alarmsymptomen:
•
Bloedverlies
•
Buikpijn
•
Hoofdpijn
•
Visusstoornissen
•
Epigastrische pijn
•
Verminderde
kindsbewegingen
•
Jeukklachten t.h.v.
handpalmen/ voetzolen

KLINISCH ONDERZOEK
Bloeddruk
Proteïnurie opsporen
Doptone

HA/vv/gyn
Indien bloeddruk
≥140/90 mm Hg

HA/vv/gyn

Verwijzing naar gynaecoloog
indien ≥140/90 mm Hg

HA/vv

Fundushoogte

HA/vv

Gewicht

HA/vv/gyn

INFORMATIE

HA/vv/gyn

Enkel bij obesitas of
ondergewicht

Attest
moederschapsrust
Aanbieden tweede
infosessie door de
vroedvrouw

•
•
•
•
•

Aanbieden kinesitherapie,

Kinesist/vv

ECHOGRAFIE

Gynaecoloog

borstvoedingssessie
Aanbieden vroedvrouw,
kraamzorg, Kind&Gezin

Groei echo

Indien niet eerder gebeurd

Elk bezoek

OP INDICATIE
CTG

Arbeid en bevalling
Eerste zorg
pasgeborene (badje,
pamper…)
Baby (PKU, kleur…)
Baby blues
Kraamzorg en
Kind&Gezin

HA
Postterm 2x per
week of op
indicatie

Verloskamer Az Groeninge
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PERINATALE FASE
Wanneer langskomen op de verloskamer? Via Spoedopname
•

bij weeën om de 5 à 10 minuten

•

bij verlies van vruchtwater

•

bij bloedverlies

•

bij verminderde kindsbewegingen

•

bij een val of slag op de buik

•

bij klachten van hoofdpijn en/of epigastrische pijn

Ambulante monitoring
•

vanaf 40 weken 2x per week

•

op medische indicatie bv. intra-uteriene groeiachterstand, hypertensie

•

bloeddruk wordt standaard gemeten, proteïnurie enkel op indicatie

•

vaginaal toucher op indicatie (voor planning inductie)

•

echografie op indicatie

•

afspraak via de verloskamer of secretariaat gynaecologie

•

vooraf inschrijven aan het onthaal

Arbeid
•

opname op de verloskamer, eerste verdieping, route B163

•

’s nachts vanaf 20u30 en in het weekend: ingang via de spoed

•

geplande opnames rechtstreeks via spoedopname

•

maximaal 1 extra persoon aanwezig tijdens arbeid en bevalling

•

streven naar continuïteit in zorg (1 vroedvrouw), voldoende informatie over verloop van de arbeid

•

rekening houden met de wensen en voorkeuren van de patiënt (indien de medische toestand dit
toelaat)

•

bij opname:
o

lavement

o

infuus

o

controle GBS status en bloedgroep

o

CTG

o

anamnese

o

navragen opvolging zelfstandige vroedvrouw

•

aanbieden water, thee of isotone sportdranken

•

aanbieden bal, douche, relaxatie bad, hotpacks, mobiel monitortoestel, epidurale verdoving zo
gewenst

•

continue monitoring

Bevalling
•

maximaal 1 extra persoon aanwezig tijdens arbeid en bevalling

•

bevalling door eigen gynaecoloog of gynaecoloog van wacht, eventueel samen met assistent /
stagiair

•

kinderarts van wacht aanwezig op indicatie (prematuriteit < 36 weken, foetale distress, sterk

•

badbevalling ENKEL na toestemming behandelende arts

meconiaal vruchtwater, meerlingen, sectio, …)

Onmiddellijk postpartum
•

5 E Syntocinon IV tussen de geboorte van hoofd en schouders van het kind
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•

skin-to-skin

•

delayed cord clamping

•

afname arteriële en veneuze navelstreng pH

•

indien Rhesus negatief: bloedafname bij moeder voor foetale cellen en navelstrengbloed voor
bloedgroep, Rhesusfactor en bilirubine

Verzorging van de baby in het onmiddellijke postpartum
•

identificatiebandje

•

gewicht, lengte en schedelomtrek

•

haartjes wassen

•

vitamine K per os (wanneer de mama prenataal anti-vitamine K preparaten gebruikte, o.a. antiepileptica. Zie procedure Vitamine K toediening aan neonaten)

•

borstvoeding: aanleggen tijdens eerste uur na de geboorte

•

flesvoeding: eerste flesje 1 uur na de geboorte

Criteria voor opname op neonatologie
•

peripartale asfyxie

•

geboortegewicht < 2400g

•

diabetes type I

•

ziekte van Graves

•

partus < 36 weken

•

middelenmisbruik

Inleiding van de arbeid
•

bij voorkeur niet voor 40 weken tenzij op medische indicatie

•

bij onrijpe cervix: PRE-INDUCTIE ’s avonds 18 uur
o

Propess

o

Mysodelle

o

Prostin E2 - 3mg

o
•

Cook ballon

bij rijpe cervix: INDUCTIE ’s morgens opname 6 uur
o

Infuus met 10E Syntocinon en amniotomie

•

lichte maaltijd vooraf mag

•

opname rechtstreeks op verloskamer (partner kan nadien patiënte inschrijven)

•

partner kan bijslapen
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POSTNATAAL ZORGPAD
GEBOORTEZORG IN HET ZIEKENHUIS
Algemene informatie
Algemene informatie moeder
Opnameduur
Bij een vaginale bevalling is de voorziene opname 3 nachten & bij een keizersnede is dit 4 nachten. Het
ontslag wordt voorzien om 11 uur.

Bezoekuren
Deze zijn voor de kraamafdeling van 14-20 uur. Hierbij wordt de rust van de ouders en baby gerespecteerd.

Dagindeling
Het ontbijt en avondmaal bieden we aan door middel van een buffetwagen. Het ontbijt dienen we op tussen
7 en 8 uur. Het avondmaal dienen we op tussen 17 en 18 uur. De keuze van het middagmaal voor mama
en partner bevragen we dagelijks, de mogelijkheid bestaat om een krant te bestellen. In de namiddag bieden
we koffie of thee aan de mama en de partner.

Voeding
Er is aandacht voor gevarieerde en evenwichtige voeding met voldoende vochtinname.

Emotionele ondersteuning & respect voor waardigheid
Er wordt elke dag nagegaan wat het psychisch welbevinden is bij de mama, alsook het emotioneel welzijn,
rust, slaap, baby blues en tekenen van pathologie. Zo nodig kan er beroep gedaan worden op een
interdisciplinair team van psychologen, sociale dienst & de dienst zingeving.

Educatie aan de mama
Er wordt uitleg gegeven over de verzorging van de baby, over de voeding (borstvoeding-flesvoeding) & over
de zorg voor de mama (bvb verzorging knip, baarmoederinvolutie, bloedverlies). De folder ‘veilig slapen’ ter
preventie van wiegendood wordt toegelicht & meegegeven evenals een overzicht van alle vaccinaties.

Artsenronde
De gynaecoloog of de assistent komt dagelijks langs. Op zondag komt de gynaecoloog enkel langs bij
pathologie. De kinderarts komt langs op dag 1 en de dag van ontslag (dag 3). Bij problemen komt de arts
op indicatie langs.

Culturele diversiteit
Er wordt een bijzondere aandacht gegeven bij anderstaligen. Er kan beroep gedaan worden op een
tolkendienst alsook op een interculturele bemiddelaar.

Ontslag uit materniteit, kraamzorg & opvolging thuis
De ontslagbrief; het informatieblad (geel) & het volgblad voeding baby als leidraad voor de nazorg thuis,
wordt meegegeven met de ouders. De mogelijkheid tot kraamzorg wordt bevraagd en genoteerd of er al
een dienst is. Een kortere verblijfsduur in het ziekenhuis vraagt om een flexibele aanpak op maat van het
kraamgezin én een sterke multidisciplinaire samenwerking.
Tijdens het verblijf wordt nagegaan wie de nazorg voor mama & baby op zich neemt. Dit kan een zelfstandige
vroedvrouw of een organisatie zijn.
Bij detectie van kwetsbare gezinnen wordt beroep gedaan op de sociale dienst van het ziekenhuis & worden
de nodige contacten gelegd voor verdere opvolging.
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Geboorteaangifte
De geboorteaangifte gebeurt volledig automatisch via eBirth. Dit is een platform die toelaat de kennisgeving
van de geboorte te digitaliseren. Er wordt geen papieren versie meer meegegeven.

Volgblad baby
Het neonataal verslag & de volgfiche van de baby wordt opgestart als opvolgblad. Gewicht, parameters en
voeding worden genoteerd en bijgehouden door de mama & dit na uitleg van de vroedvrouw.

Fotograaf
Enkel bij afstemming met de ouders komt een fotograaf langs van de krant van West-Vlaanderen.

Vragenlijst
In het kader van opvolging van verbeterpunten krijgen de ouders een vragenlijst aangeboden via
mynexuzhealth. Deze vragenlijst wordt verwerkt in het ziekenhuis. De resultaten worden meegedeeld aan
de stuurgroep - eerste lijn waar verbeteracties worden voorgesteld. De stuurgroep komt jaarlijks samen.

Algemene informatie baby
Rooming–in
De baby blijft bij de mama op de kamer.

Kangoeroezorg (skin-to-skin)
Lichamelijk contact is erg belangrijk voor het welbevinden & emotionele hechting van baby en mama. We
moedigen kangoeroezorg (skin-to-skin) aan.

Zorg mama
Dag 0
Hygiëne
Wanneer de mama zonder epidurale verdoving is bevallen, dan kan ze een douche nemen. In de andere
situatie wordt een bedbad gegeven. De vulvaspoeling (enkel met lauw water) wordt 3x op de dag van de
bevalling uitgevoerd (op +0u, +2u en +6u na aankomst op de materniteit) (tussen 12u30 en 06u30 gebeurt
de eerste spoeling op het verloskwartier).

Mobiliteit
Het eerste opstaan verloopt onder begeleiding van een vroedvrouw. Bij een epidurale verdoving is dit ten
vroegste 1 uur na het stopzetten van de verdoving op voorwaarde van een goede beweeglijkheid van de
benen. Na een keizersnede staat de mama ongeveer 24 uur na de ingreep voor de eerste maal op.

Gynaecologische parameters
Verzorging perineum bij episiotomie/ruptuur.
Controle op kleur, zwelling, hematoomvorming en pijn op +0u, +2u en +6u na aankomst op de materniteit.
Er wordt gecontroleerd op aanwezigheid van vaginale varices of van hemorroïden.
Bloedverlies en baarmoederinvolutie
Bij aankomst op de materniteit wordt het bloedverlies en de baarmoederinvolutie nagegaan. Op +0u, +2u
en +6u na aankomst op de materniteit. Na de partus reikt de baarmoeder tot ongeveer navelhoogte en voelt
hard aan. De stand van de baarmoeder wordt uitgedrukt in het aantal vingers boven of onder de navel.
Borsten.
Controle bij elke borstvoeding.
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Symptomatische parameters
Pijn (naweeën, episiotomie, sectio, pijn borsten)
De pijnscore wordt 2 keer per dag nagegaan & genoteerd in het elektronisch patiëntendossier (KWS). Bij
pijn wordt het pijnbeleid van AZ Groeninge gevolgd (zie medische opvolging).
Controle nausea & braken

Mictie
Na spontane mictie en bij normaal bloedverlies mag het infuus verwijderd worden. Indien er 4u na de
bevalling nog geen spontane mictie is, dan wordt de parturiënte éénmalig gesondeerd. Bij het verder
uitblijven van de mictie wordt de arts verwittigd.

Sectio wonde.
Het verband wordt gecontroleerd op bloeding op tijdstip +0u ,+2u, +6u.

Vitale parameters.
Bepalen van de Early Warning Score (EWS) aan de hand van de bloeddruk, pols, temperatuur,
ademhalingsfrequentie en WAPA (Wakker, Aanspreekbaar, Pijn-reactief, A-reactief) op tijdstip +0u ,+2u,
+6u na aankomst op de materniteit (tussen 12u30 en 06u30 gebeurt de eerste controle op het
verloskwartier). Bij een temperatuur van < 38° C gebeurt een hercontrole na 1 uur, indien > 38° C wordt
de arts verwittigd.

Bloedafname mama
Het resultaat van de foetale cellen wordt gecontroleerd bij Rhesus-negatieve bloedgroep. Indien de waarden
> dan 0, wordt het resultaat doorgegeven aan de arts (zie medische opvolging).

Dag 1
Hygiëne
Zelfzorg wordt gestimuleerd. Er is mogelijkheid tot zelfspoeling.

Gynaecologische parameters.
Verzorging perineum bij episiotomie/ruptuur.
Het perineum wordt 2 keer per dag gecontroleerd op kleur, zwelling, hematoomvorming en pijn. Er wordt
nagegaan of er vaginale varices of hemorroïden aanwezig zijn.
Bloedverlies en baarmoederinvolutie
Controle 2 keer per dag.
Borsten.
Observatie bij elke borstvoeding. Controle op stuwing bij flesvoeding.

Symptomatische parameters
Pijn (naweeën, episiotomie, sectio, pijn borsten)
De pijnscore wordt 2 keer per dag nagegaan. Bij pijn volgen we het pijnbeleid van AZ Groeninge (zie
medische opvolging).

Mictie
Controle mictie.

Sectio wonde.
Het verband wordt nagekeken op bloeding & blijft dicht. Bij obese patiënten wordt de wonde elke dag
ontsmet met hibidil.
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Vitale parameters.
Bepalen van de Early Warning Score (EWS) adhv bloeddruk, pols, temperatuur, ademhalingsfrequentie en
2 keer per dag de WAPA score. Bij een temperatuur van < 38° C wordt deze opnieuw gecontroleerd na 1
uur, indien > 38° C wordt de arts verwittigd.

Verzorging perineum
Wanneer een episiotomie of knip werd uitgevoerd, wordt deze elke shift nagezien. Er wordt gecontroleerd
op aanwezigheid van varices of hemorroïden.

Bloedverlies en baarmoederinvolutie
Tijdens het verblijf wordt de involutie verder opgevolgd en genoteerd.

Kinesitherapie
De vraag voor kinesitherapie wordt besproken op de verlosafdeling. Indien gewenst wordt de kinesitherapie
op dag 1 opgestart. De oefeningen bestaan uit circulatie- & uit bekkenbodemspieroefeningen. Daarnaast is
er educatie rond ergonomie zoals ‘buikspiervriendelijk uit het bed komen’, ‘hoe correct een Maxi-Cosi
dragen’, ‘de houding tijdens de borstvoeding ter preventie van schouder- en nekklachten’. Er wordt een
boekje meegegeven om de oefeningen die aangeleerd werden in het ziekenhuis thuis verder te zetten.
Kinesitherapie wordt zowel intra- als extramuraal aangeboden.

Dag 2
Hygiëne
Zelfzorg wordt verder gestimuleerd. Er is mogelijkheid tot zelfspoeling.

Verzorging perineum
Wanneer een episiotomie of knip werd uitgevoerd, wordt deze elke shift nagezien. Er wordt gecontroleerd
op aanwezigheid van varices of van hemorroïden.

Bloedverlies en baarmoederinvolutie
Tijdens het verblijf wordt de involutie verder opgevolgd en genoteerd.

Symptomatische parameters
Pijn (naweeën, episiotomie, sectio, pijn borsten….)
De pijnscore wordt 2 keer per dag nagegaan. Bij pijn volgen we het pijnbeleid van AZ Groeninge (zie
medische opvolging).

Defecatie
Defecatie wordt nagevraagd. Indien problemen wordt medicatie gegeven (zie medische opvolging).

Bij sectio
Het verband wordt ververst & de wonde ontsmet met hibidil.

Bloedafname
Er wordt een bloedafname gedaan (complet). Bij patiënten met zwangerschapsdiabetes wordt een glycemie
profiel bepaald om 07u-11u-17u-22u.

Dag 3 (~dag 4 bij sectio)
Hygiëne
Zelfzorg wordt verder gestimuleerd. Er is mogelijkheid tot zelfspoeling.

Verzorging perineum
Wanneer een episiotomie of knip werd uitgevoerd, wordt deze elke shift nagezien. Er wordt gecontroleerd
op aanwezigheid van varices of van hemorroïden.
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Bloedverlies en baarmoederinvolutie
Tijdens het verblijf wordt de involutie verder opgevolgd en genoteerd.

Symptomatische parameters
Pijn (naweeën, episiotomie, sectio, pijn borsten….)
De pijnscore wordt 2 keer per dag nagegaan. Bij pijn volgen we het pijnbeleid van AZ Groeninge (zie
medische opvolging).

Defecatie
Defecatie wordt nagevraagd. Indien problemen wordt medicatie gegeven (zie medische opvolging).

Bij sectio
Het verband wordt vervangen. De wonde wordt ontsmet met hibidil. Er wordt een OpSite-klever aangebracht
die ter plaatse blijft tot op dag 10. Vervolgens wordt een afspraak gemaakt met de thuiszorg/huisarts voor
het afknippen van de knoopjes. Nadien mag het litteken van de keizersnede worden blootgesteld aan de
lucht.

Ontslagvoorbereiding
Informatie wordt gegeven over ontzwangering, over hormonale veranderingen. Er is een ontslaggesprek
met de kinderarts met als onderwerp: voedingsschema van de baby – veilig slapen- ea... Er is een
ontslaggesprek met de gynaecoloog over nacontrole – eventueel over medicatie – vitamines – anticonceptie
ea....
Samenvatting van de ontslagcriteria bij de mama [Volgens de richtlijnen van de AAP,ACOG en HAS (2012,
2014, 2015)]

Bij ontslag > 72u na vaginale partus of > 96u na sectio:
•

Klaar zijn voor ontslag (moeder voelt zich voldoende hersteld en voorbereid om voor
zichzelf en haar pasgeborene te zorgen)

•

De kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen om voor de baby te zorgen werden
geëvalueerd

•

Afwezigheid van kwetsbare psychische of sociale problematiek of ernstige
verslavingsproblematiek

•

Aangepaste familiale en sociale ondersteuning is aanwezig

•

Afwezigheid van chronische (niet-gestabiliseerde) pathologie

•

Afwezigheid van complicaties of pathologie die continu observatie of medische
zorgen vragen

•

Een eventuele postpartumbloeding werd correct behandeld en is onder controle

•

Afwezigheid van tekenen van trombo-embolie

•

Goede pijncontrole

•

Goede moeder-kindbinding

Bij ontslag < 72u na vaginale partus of < 96u na sectio:
•

Afwezigheid van ernstige postpartumbloeding

•

Akkoord moeder en/of koppel is vereist

•

Controle hemoglobine, hematocriet, ijzer voor ontslag (complet)
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Zorg baby
Dag 0
Vitale parameters
Temperatuur wordt 2 keer per dag genomen. De eerste controle gebeurt na het skin-to-skin contact. De 2e
controle volgt bij de volgende voeding.
 Bij temperatuur ≤ 36°C of > 37.5°C temperatuur opnieuw meten na 1 uur. De arts verwittigen
wanneer de temperatuur nog steeds ≤ 36°C of > 37.5°C is.
Fysieke parameters
Het gewicht wordt opgevolgd en na de geboorte genoteerd op de verlosafdeling. Afhankelijk van het gewicht
wordt er een glycemiecontrole gedaan op neonatologie & materniteit.
 Bij kinderen ≤ 2.6 kg en ≥ 4 kg volgt er een glycemiecontrole na de voeding maximum 1u na
geboorte op de verlosafdeling en voor de voedingen van +3u, +6u en +9u na de geboorte of tot 3
opeenvolgende waarden van ≥ 45 mg/dl.
Bloedafname
Glycemiebepaling afhankelijk van gewicht of andere indicaties (zie protocol glycemiebepaling).
Bij Rhesus-negatieve mama wordt de bloedgroep + bilirubine bepaling op navelstrengbloed opgevolgd.
Identificatie van de baby
Het handgeschreven bandje wordt aangebracht aan het voetje op de verlosafdeling. Bij de eerstvolgende
verzorging op de materniteit wordt deze gewisseld door een digitaal afgeprint bandje.
Gedrag baby
De motoriek, slaapgedrag, huilgedrag en drinkgedrag worden gedurende de dag opgevolgd. Gezonde baby’s
zijn niet overmatig prikkelbaar, gespannen, slaperig of passief. Afwijkende controles worden gerapporteerd.
Bij overmatige slijmpjes wat leidt tot braken, wordt een maagspoeling gegeven.
Babyverzorging
Op dag 0 wordt enkel de haartjes gewassen op de verlosafdeling & wordt het hoofd afgedekt met een mutsje
om de warmte te behouden. De baby wordt om de 3 à 4 uur verluierd met zo nodig het aanbrengen van
stuitzalf.
Navelzorg
Controle bloedverlies ter hoogte van de navelstomp.
Mictie & ontlasting
< 24u spontaan geplast, <48u meconium geloosd.
Mobiliteit & houding
Rugligging is de enige veilige slaaphouding.
Observatie huidskleur
Deze wordt dagelijks nagegaan (volgens etniciteit). Door middel van visuele inspectie worden alle baby’s
gecontroleerd op geel zien. Indien afwijkend wordt advies van de kinderarts gevraagd.
Observatie bij onvolledige GBS-profylaxe (groep-B-streptokokken)
De pasgeborene wordt gedurende minimum 48u na de geboorte geobserveerd in het ziekenhuis bij een
onvolledige profylaxe bij een GBS-positieve moeder.
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Symptomatische parameters
De pijnscore wordt aan de hand van ‘De Leuvense Neonatale Pijnschaal’ (LNPS) gedaan (zie figuur). Er wordt
gewerkt volgens het pijnprotocol.
Pediatrisch onderzoek
De baby wordt nagezien door de kinderarts < 24u na geboorte.

Dag 1
Vitale parameters
Temperatuur wordt 1 keer per dag genomen.
 Bij temperatuur ≤ 36°C of > 37.5°C temperatuur opnieuw meten na 1 uur. De arts verwittigen
wanneer de temperatuur nog steeds ≤ 36°C of > 37.5°C is.
Fysieke parameters
Het gewicht wordt verder opgevolgd. Een gewichtsverlies van 10% van het geboortegewicht wordt gezien
als een alarmteken van mogelijke ondervoeding. De kinderarts wordt op de hoogte gebracht. Er dient met
een aangepast beleid te worden gereageerd. Bij borstvoeding wordt er bijvoeding opgestart.
Gedrag baby
De motoriek, slaapgedrag, huilgedrag en drinkgedrag worden gedurende de dag opgevolgd. Gezonde baby’s
zijn niet overmatig prikkelbaar, gespannen, slaperig of passief. Afwijkende controles worden gerapporteerd.
Bij overmatige slijmpjes wat leidt tot braken, wordt een maagspoeling gegeven.
Babyverzorging
Op dag 1 krijgt de baby een badje door de vroedvrouw waarbij de mama gestimuleerd wordt om mee te
volgen. De baby wordt om de 3 à 4 uur verluierd met zo nodig het aanbrengen van stuitzalf.
Navelzorg
Na het badje wordt de navelstomp drooggedept & volgt controle heling.
Mictie & ontlasting
< 24u spontaan geplast, <48u meconium geloosd. Indien hierin een vertraging wordt vastgesteld, is verder
onderzoek aangewezen. De vroedvrouw geeft uitleg over het gebruik van het gele box-blad. Alle observaties
worden op dit blad bijgehouden.
Mobiliteit & houding
Rugligging is de enige veilige slaaphouding.
Observatie huidskleur
Deze wordt dagelijks nagegaan (volgens etniciteit). Door middel van visuele inspectie worden alle baby’s
gecontroleerd op geel zien. Indien afwijkend wordt advies van de kinderarts gevraagd.
Symptomatische parameters
De pijnscore wordt aan de hand van ‘De Leuvense Neonatale Pijnschaal’ (LNPS) gedaan (zie figuur). Er wordt
gewerkt volgens het pijnprotocol.
Vitamines bij de baby
Vitamine K in geval van borstvoeding
(Vitamon / Vitamine K1 0.145 mg/ml)

Vitamine D in geval van borstvoeding en
flesvoeding
(D-ixX / Vitamine D)
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Dagelijks worden 5 dr/dag PO gegeven. Dit komt

Dagelijks worden 2 dr/dag PO gegeven. Dit komt

neer op 25 µg/dag PO tot en met de leeftijd van 3

neer op 10 µg/dag PO tot en met de leeftijd van 6

maanden.

jaar. Kinderen met donker huidtype : 3 dr/dag PO.

Dag 2
Vitale parameters
Temperatuur wordt 1 keer per dag genomen.
 Bij temperatuur ≤ 36°C of > 37.5°C temperatuur opnieuw meten na 1 uur. De arts verwittigen
wanneer de temperatuur nog steeds ≤ 36°C of > 37.5°C is.
Fysieke parameters
Het gewicht wordt verder opgevolgd. Een gewichtsverlies van 10% van het geboortegewicht wordt gezien
als een alarmteken van mogelijke ondervoeding. De kinderarts wordt op de hoogte gebracht. Er dient met
een aangepast beleid te worden gereageerd. Bij borstvoeding wordt er bijvoeding opgestart.
Gedrag baby
De motoriek, slaapgedrag, huilgedrag en drinkgedrag worden gedurende de dag opgevolgd. Gezonde baby’s
zijn niet overmatig prikkelbaar, gespannen, slaperig of passief. Afwijkende controles worden gerapporteerd.
Bij overmatige slijmpjes wat leidt tot braken, wordt een maagspoeling gegeven.
Babyverzorging
Op dag 2 krijgt de baby een badje door de mama onder toezicht van de vroedvrouw. De baby wordt om de
3 à 4 uur verluierd met zo nodig het aanbrengen van stuitzalf.
Navelzorg
Na het badje wordt de navelstomp drooggedept & volgt controle heling.
Mictie & ontlasting
Verdere opvolging.
Mobiliteit & houding
Rugligging is de enige veilige slaaphouding.
Observatie huidskleur
Deze wordt dagelijks nagegaan (volgens etniciteit). Door middel van visuele inspectie worden alle baby’s
gecontroleerd op geel zien. Indien afwijkend wordt advies van de kinderarts gevraagd.
Symptomatische parameters
De pijnscore wordt aan de hand van ‘De Leuvense Neonatale Pijnschaal’ (LNPS) gedaan (zie figuur). Er wordt
gewerkt volgens het pijnprotocol.

Dag 3 (~dag 4 bij sectio)
Vitale parameters
Temperatuur wordt 1 keer per dag genomen.
 Bij temperatuur ≤ 36°C of > 37.5°C temperatuur opnieuw meten na 1 uur. De arts verwittigen
wanneer de temperatuur nog steeds ≤ 36°C of > 37.5°C is.
Fysieke parameters
Het gewicht wordt verder opgevolgd. Een gewichtsverlies van 10% van het geboortegewicht wordt gezien
als een alarmteken van mogelijke ondervoeding. De kinderarts wordt op de hoogte gebracht. Er dient met
een aangepast beleid te worden gereageerd. Bij borstvoeding wordt er bijvoeding opgestart.
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Gedrag baby
De motoriek, slaapgedrag, huilgedrag en drinkgedrag worden gedurende de dag opgevolgd. Gezonde baby’s
zijn niet overmatig prikkelbaar, gespannen, slaperig of passief. Afwijkende controles worden gerapporteerd.
Bij overmatige slijmpjes wat leidt tot braken, wordt een maagspoeling gegeven.
Babyverzorging
Op dag 2 krijgt de baby een badje door de mama onder toezicht van de vroedvrouw. De baby wordt om de
3 à 4 uur verluierd met zo nodig het aanbrengen van stuitzalf.
Navelzorg
Na het badje wordt de navelstomp drooggedept & volgt controle heling. Na het afvallen van de navelstomp
wordt de navel 2 keer per dag ontsmet met Hibidil tot deze zuiver is.
Mictie & ontlasting
Op dag 3-4 is er overgangsstoelgang. De stoelgang evolueert in de eerste week van zwart, taai meconium
naar geeloranje, vloeibare stoelgang. Dit is afhankelijk van de voeding. Baby’s die borstvoeding krijgen
hebben een zachte waterige ontlasting. Baby’s die flesvoeding krijgen hebben meestal een vastere ontlasting
waarbij de kleur varieert tussen geelbruine stoelgang.
Mobiliteit & houding
Rugligging is de enige veilige slaaphouding.
Observatie huidskleur
Deze wordt dagelijks nagegaan (volgens etniciteit). Door middel van visuele inspectie worden alle baby’s
gecontroleerd op geel zien. Bij twijfel bij de klinische observatie wordt een transcutane bilirubinometrie
uitgevoerd. Indien afwijkend wordt advies van de kinderarts gevraagd.
Symptomatische parameters
De pijnscore wordt aan de hand van ‘De Leuvense Neonatale Pijnschaal’ (LNPS) gedaan (zie figuur). Er wordt
gewerkt volgens het pijnprotocol.
Pediatrisch onderzoek
De baby wordt nagezien door de kinderarts op dag van ontslag.
Indien de pasgeborene het ziekenhuis verlaat < 48u, wordt een 2e onderzoek bij de kinderarts (ambulant)
gepland na 1 week.
Zuurstofsaturatiemeting
De saturatiemeting gebeurt aan rechter hand en gelijk welke voet op de dag voor ontslag.
Metabole screening
>72u en < 96 u. De folder ‘Opsporen van elf zeldzame ziekten bij pasgeboren baby’s’ wordt aan elke mama
meegeven.
Indien de metabole screening niet in het ziekenhuis kan gebeuren, dan wordt het PKU kaartje samen met
een sticker & omslag meegegeven met de mama. In het dossier wordt vermeld welke vroedvrouw de
screening zal uitvoeren. Elke vroedvrouw is verantwoordelijk voor het eigenhandig opsturen van de PKUkaart volgens de richtlijnen van het neonataal screeningscentrum.
Indien het gaat om kwetsbare en/of kansarme gezinnen, dan belt de verantwoordelijke vroedvrouw van de
materniteit de zelfstandige vroedvrouw/organisatie op, om de afname van de PKU te kunnen waarborgen .
Samenvatting van de ontslagcriteria bij de baby [Volgens de richtlijnen van de AAP, ACOG en HAS (2012,
2014, 2015)]
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Bij ontslag > 72u na vaginale partus of > 96u na sectio:
•

Gezonde aterme neonaat > 37 w (eenling zwangerschap)

•

Pediatrisch onderzoek normaal (uitgevoerd <48u na geboorte en voor
ontslag)

•

Stabiele parameters tijdens de laatste 12u voor ontslag (ademhaling (<
60/min), hartslag (100-160 sl/min), axillaire temperatuur (36.5-37.4°C) in
open bedje met aangepaste kledij)

•

Minimaal 2 succesvolle voedingen (borstvoeding of kunstvoeding)

•

Afwezigheid van icterus die fototherapeutische behandeling vraagt (op
indicatie volgens transcutane meting of bloedafname)

•

Neonatale screening is gebeurd of gepland door thuiszorg

•

Afwezigheid van tekenen van infectie

•

Mictie & ontlasting (<24u spontaan geplast, <36-48u meconium geloosd)

Bij ontslag < 72u na vaginale partus of < 96u na sectio:
•

Na zwangerschapsduur van 38 w

•

APGAR > 7 na 5 min

•

Pediatrisch onderzoek normaal op dag van ontslag

•

Voedingstoestand: spontane mictie en meconiumlozing

•

Afwezigheid van icterus

•

Vitamine K gegeven

•

Neonatale screening werd georganiseerd

•

Thuis follow-up is georganiseerd (< 24u na ontslag eerste huisbezoek)

•

Aandachtspunt: urine binnen de 24u & meconium binnen de 48u na
geboorte

•

Transcutane bilirubinometrie

•

Zorg voor een afspraak binnen de week na geboorte bij de kinderarts

•

Controle van GBS status. Indien negatief of positief met onvoldoende ABprofylaxis, dan 48 uur observatie in het ziekenhuis

Pijnprotocol volgens de Leuvense Neonatale Pijnschaal (LNPS)
De verpleegkundige noteert haar observaties met een cijfer 0, 1 of 2 achter de factor op de pijnschaal.
Een score 0 betekent dat alles in orde en normaal is. Bij 1 is er een zekere verstoring en 2 staat voor een
sterke verstoring. Vervolgens tel je de scores op, waardoor je een totaalscore krijgt tussen 0 en 14. Een
score van 0 betekent geen pijn en 14 staat voor extreme, onhoudbare pijn.
Met de pijnscore kun je een (on)comfortabel gevoel goed onderscheiden van acute pijn:
•

een score tussen 0 en 4 is gunstig: er is geen sprake van pijn.

•

vanaf score 5 heeft het kind naar alle waarschijnlijkheid pijn.

Vanaf een score 5 zijn pijnstilling en eventueel bijkomende maatregelen aangewezen. Uiteraard houden we
bij het interpreteren van de pijnscore ook rekening met belangrijk omstandigheden, zoals het doormaken
van een operatie, of een situatie waar reeds pijnstilling werd gegeven, of een de aanwezigheid van een
infectie.
De pijnschaal wordt elke drie uur ingevuld bij baby’s die schijnbaar pijnvrij zijn. De gegevens worden
genoteerd in het KWS, samen met de andere vitale parameters. Bij baby’s die pijn hebben, gebeurt dit om
het uur. Aan de hand van de score wordt de pijnbehandeling vervolgens aangepast en worden eventueel
bijkomende maatregelen genomen.
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BORSTVOEDINGSBELEID
Toepassing van de 10 vuistregels
Het borstvoedingsbeleid is gebaseerd op de 10 vuistregels van de WHO en Unicef en heeft tot doel de zorg
rond borstvoeding te optimaliseren.

We streven naar een éénduidig beleid, waarbij elke medewerker

dezelfde informatie geeft aan de ouders.

1. De zorginstelling heeft een borstvoedingsbeleidsplan op papier, dat standaard bekend
wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers.
Het borstvoedingsbeleidsplan is terug te vinden in het ‘Geboortezorgpad’ via het procedureboek. Alle
medewerkers werden hiervan op de hoogte gebracht via een teamoverleg. Driemaandelijks is er overleg van
het borstvoedingscomité. Hierin zijn de volgende personen vertegenwoordigd: een gynaecoloog, een
kinderarts, Katrien Smessaert (zorgmanager), Carmen Dewaele (adjunct hoofdvroedvrouw), en de
lactatiekundigen van materniteit, neonatologie en verloskwartier.
Vanaf juni 2020 ‘Borstvoeding in de kijker’: Dit wordt gedragen door de lactatiekundigen. Er wordt
tweemaandelijks een actiepunt uit het borstvoedingsbeleid via de kwaliteitsmuur uitgewerkt. Dit wordt
gecommuniceerd over de 3 diensten (verloskwartier, neonatologie en de materniteit).
De gegevens over de zuigelingenvoeding worden bijgehouden in ons registratiesysteem en zijn te raadplegen
via de dienst informatica.

2. Alle betrokken medewerkers leren vaardigheden aan die noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van het beleid.
De medewerkers krijgen voldoende mogelijkheden tot bijscholing. Jaarlijks volgt één medewerker de cursus
lactatiekunde. Ondertussen zijn 5 medewerkers van ons team opgeleid tot lactatiekundige. Alle
verpleegkundige medewerkers volgden of volgen de basiscursus borstvoeding die wordt gegeven door een
lactatiekundige van het IBCLC. Deze omvat 18u theorie les en 3u praktijkles.
De gynaecologen en kinderartsen genoten eveneens deze opleiding. Jaarlijks volgen een aantal
medewerkers opleidingen rond borstvoeding georganiseerd door het FOD, Care4education. De registratie
van de gevolgde opleidingen kan worden opgevraagd via de dienst Groeipool van het ziekenhuis. Nieuwe
personeelsleden krijgen een inwerkplan waarin het borstvoedingsbeleid aan bod komt, de ‘meter’ van de
nieuwe medewerker zorgt voor de nodige toelichting. De studenten die stage lopen op onze afdeling worden
door één van de stagementoren/lactatiekundigen ingelicht over ons borstvoedingsbeleid.

3. Alle zwangere vrouwen worden voorgelicht over de voordelen en praktijk van
borstvoeding geven.
De voorlichting van de zwangere vrouwen gebeurt via infosessies over borstvoeding in groep. De groepen
bestaan uit maximum 5 zwangere dames met partner. De lactatiekundigen geven de infosessies. De
gynaecologen stimuleren de aanstaande mama’s om deze te volgen. Tijdens de individuele infosessies door
de vroedvrouw wordt het geven van borstvoeding kort toegelicht en wordt er eveneens aangeraden om de
borstvoedingssessie te volgen. Ook tijdens de infoavond in de aula, die driemaal per jaar doorgaat, worden
de toekomstige ouders geïnformeerd over de mogelijkheid om de infosessie over borstvoeding te volgen.
Elke aanstaande mama krijgt het boekje ‘Buikverhalen’ aan het begin van de zwangerschap. Hierin staat
info over ons borstvoedingsbeleid. Alle sessies die worden aangeboden, staan hier eveneens in vermeld.
Na de bevalling wordt aan elke mama die borstvoeding geeft, de brochure ‘borstvoeding’ van Kind & Gezin
gegeven. We gebruiken deze brochure indien nood aan bijkomende informatie rond borstvoeding.

4. Moeders worden geholpen om binnen het uur na de geboorte hun kind aan te leggen en
ten minste 1 uur ongestoord huidcontact te hebben.
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Elke mama krijgt, indien de toestand van mama en baby dit toelaat, de mogelijkheid tot huid op huid contact
na een vaginale bevalling. Daarbij worden de eerste hongersignalen aan de mama toegelicht en wordt
ondersteuning geboden bij het eerste aanleggen. Indien de eerste borstvoeding onvoldoende lukt, wordt er
reeds manueel afgekolfd. De vroedvrouw die de bevalling begeleidt, volgt de procedure ‘skin to skin’
onmiddellijk na de geboorte.
Na een sectio wordt de partner gestimuleerd om huid op huid contact toe te passen. Tijdens het verdere
verblijf op de kraamafdeling of bij opname van de baby op de afdeling neonatologie wordt huid op huid
contact en kangoeroezorg gestimuleerd. Richtlijnen voor de dienst neonatologie zijn terug te vinden in de
procedure: ‘Huid-huid contact - Kangoeroe methode’. De procedures zijn te raadplegen via het online
procedureboek.

5. Er wordt uitgelegd aan de vrouwen hoe ze hun baby aan moeten leggen en hoe ze de
melkproductie in stand kunnen houden, zelfs als de baby van de moeder gescheiden
moet worden.
De mama krijgt uitleg over hoe de baby aan te leggen en over het herkennen van de hongersignalen. Reeds
in de infosessie krijgt de mama info over de verschillende aanlegtechnieken, het manueel kolven en het
observeren van het drinkgedrag van de baby. Tijdens het verblijf wordt de begeleiding individueel aangepast
en in team besproken tijdens de overdracht. Voor de mama’s die kunstvoeding geven, wordt gebruik
gemaakt van de brochure ‘Kunstvoeding’ van Kind & Gezin. Aan de hand van deze brochure en onze
‘Kunstvoeding Demo Box’ wordt uitleg gegeven over de bereiding van de flesjes.

6. Pasgeborenen krijgen geen andere voeding dan borstvoeding, noch extra vocht, tenzij
op medische indicatie.
De baby krijgt geen andere voeding dan borstvoeding tenzij op medisch voorschrift. Bij elke mama wordt
het manueel kolven aangeleerd zodat dit kan aangewend worden om de productie te stimuleren. Na 24 uur
kan zo nodig overgegaan worden tot elektrisch kolven in combinatie met manueel kolven.

7. Moeder en kind blijven dag en nacht bij elkaar op de kamer (=rooming-in)

De mama wordt op de hoogte gebracht van het belang van rooming-in.



De mama leert de baby beter kennen.
Door actief bezig te zijn en steeds samen te zijn krijgt de mama meer zelfvertrouwen.

8. Voeding op verzoek wordt nagestreefd

Er wordt uitleg gegeven over het herkennen van hongersignalen. Hierbij wordt eveneens het belang van
‘rooming-in’ benadrukt.

9. Er wordt geen speen of fopspeen gegeven aan pasgeborenen.
Aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen wordt geen speen of fopspeen gegeven. Dit om zuigverwarring
te voorkomen en om geen borstvoedingsmoment uit te stellen. Als om medische reden bijvoeding nodig is,
dan wordt dit via een cupje, lepeltje of flowspoon gegeven.

10. Er worden contacten gelegd en onderhouden met andere instellingen en disciplines over
de begeleiding van borstvoeding en de ouders worden doorverwezen naar
borstvoedingsorganisaties en moedergroepen.
Moeders worden doorverwezen naar en begeleid door zelfstandige vroedvrouwen, lactatiekundigen,
kraamzorgdiensten, Kind&Gezin, huisarts, .. om de continuïteit in de begeleiding van borstvoeding te
waarborgen. Op de dag van ontslag wordt telefonisch contact opgenomen met de vroedvrouw die thuis
verder opvolgt. Er wordt onder andere overdracht gegeven over het verloop van de borstvoeding.
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De kracht van moedermelk
De samenstelling van moedermelk is uniek en past zich voortdurend aan, aan de leeftijd, de groei en de
behoeftes van de baby. Daarnaast bevat moedermelk ook alle voedingsstoffen die nodig zijn voor de
optimale ontwikkeling. De samenstelling van moedermelk varieert van dag tot dag, is altijd klaar,
beschikbaar en op de juiste temperatuur.

Colostrum (dag 1 tot 5)
Dikke gele melk, kleine hoeveelheden, komt traag (druppelend) en is licht verteerbaar. Bevat veel
voedingsstoffen zoals eiwitten, vitamines, antistoffen en mineralen. Colostrum bevat weinig vet, werkt
slijmoplossend en laxerend.

Overgangsmelk (dag 5 tot 14)
Hoeveelheid melk neemt toe, bevat meer vet, lactose en calorieën waardoor de baby snel groeit.

Rijpe moedermelk (vanaf +/- dag 10…)
Bevat veel proteïnen, suikers, mineralen en vitamines, maar ook groeifactoren, hormonen, enzymen en
levende cellen die de groei en ontwikkeling van de baby bevorderen.
Bestaat uit 2 delen:
1ste deel: meer suikers, is dorstlessend
2de deel: vetten komen los, melk wordt vetrijker waardoor de baby een verzadigd gevoel krijgt en bijkomt
in gewicht.
De samenstelling van moedermelk is uniek en biedt heel wat voordelen :


aanwezigheid ziekte-beschermende stoffen
leucocyten die bacteriën en virussen vernietigen
lactoferrine, eiwit waardoor Fe opgenomen wordt
bifidusfactor die ervoor zorgt dat slechte bacteriën niet in de moedermelk terecht komen
uniek microbioom



aanwezigheid van immunoglobulines
de borst is een actief beschermorgaan
maakt onmiddellijk antistoffen die doorgegeven worden aan de baby
daardoor is er minder kans op diarree, middenoor- en hersenvliesontsteking, luchtweg-,
urineweg- en huidinfecties.





aanwezigheid van vitamines, mineralen, enzymen en groeifactoren
betere bescherming tegen allergieën
aanwezigheid van essentiële vetten, triglyceriden en eiwitten die nodig zijn voor de
hersenontwikkeling
bijkomende voordelen:
vlottere introductie vaste voeding: door gezonde en gevarieerde voeding van de moeder (zie
verder) leert de baby verschillende smaken kennen.
preventie van overgewicht op latere leeftijd: baby drinkt volgens behoefte en leert
hongergevoel kennen
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Fysiologie van de borst(voeding)
Tijdens de zwangerschap worden de borsten zwaarder en voller door toename van het klierweefsel, het
tepelhof wordt meer gepigmenteerd en de kliertjes van Montgomery worden groter. Er is melkvorming vanaf
de 5de maand van de zwangerschap.

In de tepel monden de melkkanaaltjes uit. Deze vertakken en eindigen in melkkliertjes, waar de melk
aangemaakt wordt. Rond de kliertjes bevinden zich spiertjes die samentrekken en de melk naar de tepel
stuwen.
Hierbij zijn twee hormonen belangrijk:



prolactine of de melkmaker
oxytocine of de melkgever
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Beide hormonen worden aangemaakt door de hypofyse in de hersenen. Tijdens de zwangerschap wordt de
melkproductie onderdrukt door progesteron, dat geproduceerd wordt door de placenta. Na de geboorte van
de placenta stijgt het prolactinegehalte waardoor de melkproductie start. De moedermelk komt vrij onder
invloed van oxytocine. Wanneer de baby zuigt krijgen de hersenen het signaal om prolactine aan te maken.
Vaak voeden stimuleert de prolactineproductie (=endocrien proces). Door het zuigen van de baby en het
regelmatig ledigen van de borst ontstaat een blijvende melkproductie. Eens een volwaardige melkproductie
op gang gekomen is, zijn het niet zozeer meer de hormonen die de melkproductie op gang houden maar
wel het ledigen van de borst (=autocrien proces). Hoe vaker een mama voedt, hoe meer melk ze zal maken.
Het is van groot belang om de prolactine spiegel hoog te houden door frequent aan te leggen.

Het voeden
Tijdstip van de eerste voeding
Het eerste uur na de geboorte is het uitgelezen moment om de baby voor de eerste keer de mogelijkheid te
bieden om aan de borst te drinken. De vroedvrouw zorgt ervoor dat de baby, als de toestand dit toelaat,
het eerste uur na de geboorte huid op huid op de mama ligt.
De baby is heel alert en de zintuigen staan op scherp. Tijdens dit eerste contact krijgt de baby de kans om
te zoeken naar de borst, likken, zuigen, snuffelen. De meeste baby’s beginnen spontaan te happen en zoeken
de tepel.
Deze unieke periode onmiddellijk na de geboorte zorgt voor een innig contact tussen moeder en kind en
bevordert de hechting. Men noemt dit het gouden uur!
Dit vroeg aanleggen biedt voordelen voor de moeder: zuigen aan de tepel, evenals het huidcontact,
stimuleert de baarmoedercontracties. Dit bevordert het vrijkomen van de placenta en beperkt het
bloedverlies.
Vroeg huidcontact en later rooming-in speelt een rol in de bonding tussen moeder en kind.
Vroeg aanleggen biedt voordelen voor de baby: inname van colostrum geeft minder kans op hypoglycemie,
meer immunologische bescherming, snelle kolonisatie van de darm met verhoging van de weerstand en
vorming van vitamine K. De peristaltiek wordt bevorderd en door een snelle afvoer van meconium is er
minder kans op geelzucht.
De baby is rustiger, de temperatuur, ademhaling, hartslag en glucosespiegel zijn stabieler.

Correct aanhappen
Het is belangrijk dat de baby meteen leert op een goede manier aan te happen om pijnlijke tepels en
tepelkloven te voorkomen.
Zorg ervoor dat de mama comfortabel geïnstalleerd is. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van kussens of
een voetbankje. De oren, schouders en heup van de baby moeten op één rechte lijn zijn. Het buikje van de
baby ligt dicht tegen het lichaam van de moeder aan. De tepel wordt ter hoogte van het filtrum van de baby
als startpositie aangeboden.
De borst ondersteunen
Hierbij is het belangrijk om duidelijk te maken dat de borst gewoon ondersteund wordt en niet gestuurd
wordt. De baby wordt naar de borst toegebracht en niet de borst naar de baby.
Bij het ondersteunen van de borst erop letten dat de vingers niet op het tepelhof komen, maar erachter,
anders kunnen ze de baby in de weg zitten bij het aanhappen. De borst ondersteunen doet men door de
vingers te positioneren in de U vorm. Dit met de duim aan de ene kant en de vingers aan de andere kant
van de borst. De hand kan gedraaid worden, en op deze manier het ondersteunen aanpassen aan de houding
waarin er wordt gevoed.
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Aanhappen
Als de tepel de lipjes van de baby aanraakt doet hij zijn mondje open. Als zijn mondje wijd open is, wordt
de baby helemaal naar de borst gebracht, zodat hij een grote hap borst in de mond kan nemen.
Als de baby goed aan de borst ligt, dan zijn de lipjes mooi naar buiten gekruld. Bij het onderlipje kan de
tong soms zichtbaar zijn. Als de baby goed aangelegd is, raakt zijn kin de borst en is er een beetje ruimte
tussen de borst en de neus. Het is niet nodig om met de vinger de borst in te drukken.

Van de borst halen
Om de baby van de borst te halen dient het vacuüm verbroken te worden door de pink voorzichtig in het
mondhoekje te steken.
Op deze manier kan de baby ook van de borst gehaald worden wanneer het aanhappen niet meteen goed
gaat en het drinken pijn doet. Zo wordt het vacuüm verbroken en kan de baby opnieuw proberen aan te
happen.

Houdingen
Biological Nurturing
Achterover leunend borstvoeding geven, dat ook wel bekendstaat als 'biological nurturing'. Dit is vaak de
eerste aanleghouding. Als de baby van zodra hij geboren is, op de buik gelegd wordt, zal hij, als alles goed
gaat, automatisch naar een van de borsten kruipen en proberen aan te happen. Dit staat bekend als de
'breastcrawl'. Huid-op-huidcontact helpt bij het stimuleren van de voedingsinstincten van de baby, terwijl
de zwaartekracht hem helpt om goed aan te happen en op zijn plek te blijven.
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Zijligging
De zijligging is niet alleen ideaal voor ontspannen nachtvoedingen en borstvoeding in bed, maar het kan
meer comfort bieden na een keizersnede of episiotomie. In deze houding liggen baby en mama naast
elkaar, buik tegen buik.

Madonnahouding
Dit is de houding die de meeste mensen voor zich zien als ze aan borstvoeding denken. Hierbij zit de mama
rechtop met de baby op zijn zij. Het hoofdje en nekje liggen tegen de onderarm en het lichaampje ligt tegen
de buik. Deze houding is erg populair, doch niet altijd gemakkelijk met een pasgeborene, omdat een goede
ondersteuning van de baby moeilijker is.
Een kussen achter de rug en een borstvoedingskussen op de schoot kan meer steun geven en dit ontlast
rug en schouders. De borsten dienen op hun natuurlijke rusthoogte te blijven om pijnlijke tepels en een
gespannen aanleghouding te voorkomen.

Doorgeschoven houding
Deze lijkt op de madonnahouding, maar de armen wisselen van rol, waardoor het lichaam van de baby tegen
de andere onderarm aan ligt. Het doel is de baby rond de nek en schouders te ondersteunen, zodat hij het
hoofd kan kantelen voorafgaand aan het aanleggen. Dit is een geweldige borstvoedingshouding voor
pasgeborenen en is ook geschikt voor kleine baby's en baby's met aanlegproblemen. Omdat de baby volledig
ondersteund wordt door de andere arm, is er meer controle over zijn positionering en kan de vrije hand
gebruikt worden om de borst te vormen.
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Rugbyhouding
In deze houding zit de mama, terwijl de baby tegen de onderarm rust. Het lichaam van de baby ligt dicht
tegen de zij met de voeten in de richting van de rug. Dit is een nuttige houding, omdat de baby goed wordt
ondersteund terwijl de mama een goede controle heeft op het gezichtje van de baby. Deze houding is ideaal
na sectio, tweelinggeboorte, prematuur geboren baby of moeders met grote borsten.

Herkennen van hongersignalen
Het is belangrijk om de ouders alert te maken op de hongersignalen van de baby en daar ook op in te gaan.
Op die manier wordt de borstvoeding optimaal gestimuleerd, komt de melkproductie vlot op gang, kan de
baby correct leren aanhappen en leren de ouders het gedrag van hun baby kennen.


Baby likt aan de handjes, de oogjes zijn nog gesloten.
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Baby balt zijn vuistjes.



Baby likt aan de lipjes, draait het hoofd en zoekt de borst.



Baby brengt de handjes naar de mond.



Baby raakt gespannen.



Baby start met huilen.

Er wordt aangeraden om als de baby overstuur is, hem eerst te troosten en daarna aan te leggen. Op die
manier kan de baby tot rust komen en lukt het aanleggen vlotter. De ouders worden geïnformeerd om geen
fopspeen aan te bieden indien de baby op zoek gaat op de borst. Het gevaar bestaat dat een
voedingsmoment gemist wordt.
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Borstvoeding dag per dag: borstvoedingsplan
Het gouden uur na de geboorte
Het eerste uur van contact tussen moeder en kind wordt het ‘gouden uur’ genoemd. Een belangrijk uur voor
een optimale band tussen moeder en kind. Dit houdt in dat er een uur skin-to-skin wordt toegepast. Concreet
wil dit zeggen dat de baby -indien alles oké is- onmiddellijk op moeders borst wordt gelegd en daar minstens
gedurende een uur blijft. Idealiter te midden van beide borsten, gezichtje richting van één van de borsten,
met de oogjes ter hoogte van de tepel. Er wordt een mutsje aangedaan en er wordt een warme doek over
het ruggetje gelegd. Het is de bedoeling dat de baby binnen het uur voor het eerst met de borst kennis
maakt. Zorg dat mama een hoofdkussen heeft en haar baby goed kan bekijken. Het is opmerkelijk hoe alert
een baby is tijdens het eerste uur na de geboorte. Geef mama en baby de tijd om elkaar te leren kennen.
Het is bewezen dat skin-to-skin contact veel voordelen heeft zoals:






De baby kan zijn temperatuur normaal en stabiel houden.
De baby kan hartslag, ademhaling en bloeddruk beter normaal en stabiel houden.
De bloedsuikers blijven normaal.
Het kindje wordt gekoloniseerd met bacteriën van de moeder, wat belangrijk is voor een goede
darmflora van het kind en de opbouw van immuniteit.
Er is een grotere kans op het welslagen van de borstvoeding. En eveneens een grotere kans op een
exclusieve, langere borstvoedingsperiode.

Het is dus niet zo dat huid op huid contact enkel voordelen geeft voor moeders die borstvoeding geven. Ook
voor kindjes die kunstvoeding krijgen, kan huid op huid contact veel positieve effecten geven. Mama’s die
kunstvoeding geven krijgen ook de kans om huid op huid contact toe te passen.
Na enkele minuten (gemiddeld 15 minuten) zal de baby overgaan op het bewegen van het mondje, lippen.
Eventueel ook met smakkende geluidjes. Je ziet zijn lipjes en tongetje verkennend likken. Niet lang daarna
zal hij zijn handjes vinden. De baby wordt hierbij geleid door de geur van het vruchtwater waar zijn handjes
nog van omgeven zijn en waar hij ook in de buik al regelmatig op sabbelde.
Daarna zal hij zijn beentjes beginnen gebruiken om zich stukje bij beetje naar boven te werken, richting
tepel. Moedermelk bevat bepaalde componenten die gelijken op deze van vruchtwater. Baby’s herkennen
de geur en richten zich hier naar. Na gemiddeld 45 minuten bereikt de baby de tepel en zal hij pogingen
doen om aan te happen en te zuigen. Helemaal alleen, zonder enige hulp. Als we hem tenminste die tijd
geven en het proces niet verstoren. Dit noemen we de breastcrawl. Lukt borstvoeding geven niet in dit
eerste uur, geen zorgen, er komt altijd wel een nieuwe kans. Het is belangrijk om de ouders hier ook op te
wijzen.

Dag 0












Dag 0: uur van geboorte tot 24 uur
Huid op huid contact wordt gestimuleerd
Eerste voeding: zelf op zoek, heel alert, aanhappen oefenen
Mogelijks ondergaat de baby een latente periode na de eerste voeding gedurende 4 à 5 uur
Colostrum: weinig en dikke voeding => trager en langer zuigen
Op vraag aanbieden: 8 tot 12 voedingen over 24 uur
Indien baby niet actief → wakker maken na maximaal 3 uur!
Manueel afkolven indien de baby niet wil drinken
Parameters:
Urine : min. 1x gedurende de eerste 24 uur
Stoelgang : min 1 x meconium gedurende de eerste 24 uur
Borsten zijn weinig gevuld
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Dag 1


24 uur tot 48 uur







Ouders attent maken op de hongersignalen en het correct aanhappen
Weinig melkvolume: trager en langer zuigen
Op vraag aanbieden: 8 tot 12 voedingen over 24 uur
Indien de baby niet uit zichzelf wakker wordt, wakker maken om de 3u
Indien geen geslaagde voeding → manueel kolven en melk bijgeven met een flowspoon, lepeltje of
cupje
Huid op huid contact wordt verder gestimuleerd
Parameters:
Urine: 1 tot 2x over 24 uur
Stoelgang: min 2 x meconium gedurende 24 uur
Gewicht: neemt af
Borst zijn nog weinig gevuld






Dag 2









48 tot 62 uur
Ouders attent maken op hongersignalen, het correct aanhappen en het correcte verloop van de
voedingsmoment
8 tot 12 voedingen over 24 uur
Indien de baby niet uit zichtzelf wakker wordt, wakker maken om de 3u
Huid op houd contact wordt verder gestimuleerd
Parameters:
Urine: 2 tot 4 x over 24 uur
Stoelgang: van meconium naar bruine kleur
gewicht: neemt af 7% tot 10% (multidisciplinaire bespreking: evt. manueel en/of elektrisch
afkolven, kunstvoeding op order arts en verslag noteren in dossier)
Borsten beginnen voller aan te voelen

Dag 3








62 tot 86 uur
Ouders attent maken op hongersignalen, het correct aanhappen en het correcte verloop van een
voedingsmoment
De baby vraagt meestal zelf om voeding. Indien dit niet gebeurt, de baby wakker maken om de 3u
Voeding neemt toe in volume en gaat vlotter. Baby drinkt krachtiger en de cycli (zuigen, slikken en
ademen) zijn goed waar te nemen
Parameters:
Urine: regelmatig
Stoelgang: regelmatig en overgangsstoelgang (gelig van kleur)
Gewicht: blijft min of meer stabiel
Borsten voelen goed gevuld aan tot gespannen. Voelen minder vol na de voeding. Indien deze toch
gespannen blijven na de borstvoeding dient de mama extra hulp te vragen

Frequentie en duur van aanleggen
De eerste dagen en weken drinkt de baby frequent aan de borst. 8 tot 12 voedingen per 24 uur is normaal.
Dit komt neer op elke 2 tot 3 uur een voeding. Je baby mag worden aangelegd zodra hij erom vraagt (cfr.
hongersignalen). Als het 3 uur geleden is dat de baby nog heeft gedronken en hij slaapt nog, moet hij
voorzichtig worden wakker gemaakt. Ook ’s nachts moet de baby drinken! Ongeveer een maand na de
geboorte komt er wat meer ritme in het voedingspatroon. Als de borstvoeding goed op gang is, zijn 6
voedingen per 24 uur mogelijk. Heeft de baby nood aan meer voedingen, dan dient hij frequenter aan te
liggen.
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De baby kan vanaf de geboorte zo vaak en zo lang drinken als hij dat zelf wil. De baby geeft aan hoeveel
voedingen hij nodig heeft. In het begin moet de baby nog leren drinken en heeft hij daarom voldoende tijd
nodig. De meeste baby’s drinken in eerste weken zo’n twintig minuten per keer. Als mama en baby de
techniek onder de knie hebben, kan het dat de baby amper 10 tot 15 minuten nodig heeft per voeding. Als
de baby na een half uur nog niet verzadigd is, drinkt de baby mogelijk niet efficiënt of is er een andere
oorzaak voor zijn onrust.
De eerste dagen is het van belang om halverwege van borst te wisselen. Zo wordt de melkproductie in beide
borsten optimaal gestimuleerd. De volgende voeding dient men te starten met de borst waarmee de vorige
keer werd geëindigd.

Boxblad
Om overzicht te hebben over het verloop van de voedingen, wordt alles bijgehouden op het geel boxblad.
Het is een overzichtje voor de zorgverlener, maar ook voor de ouders.
We sporen de ouders dan ook aan om dit blad aan te vullen.

Levenswijze van de mama
Voeding








Borstvoeding vraagt ongeveer een 500 kcal extra per dag. Hier wordt aangeraden om extra
gevarieerd en gezond te eten: voldoende melkproducten, voldoende vlees, ei of vis, een grote portie
groenten, fruit, aardappelen en brood.
Diëten wordt afgeraden gedurende de borstvoedingsperiode.
De smaak van de moedermelk is afhankelijk van wat de moeder eet. Het is een voorproefje voor de
baby om smaken te leren kennen.
De mama dient voldoende te drinken om eigen vochtreserves op peil te houden. De melkproductie
op zich wordt NIET beïnvloed door de hoeveelheden die de moeder drinkt.
Wees matig met cola, koffie, chocolade (door het cafeïnegehalte)
Alcohol wordt afgeraden gedurende de borstvoedingsperiode:
kan door de lever van de baby niet goed verwerkt worden
zorgt voor een daling van de melkproductie
kan de toeschietreflex verstoren
verhoogt het risico op wiegendood
alcohol tijdens de borstvoeding kan negatieve effecten hebben op de groei van het kind en
de neurologische ontwikkeling
indien alcohol occasioneel toch wordt gebruikt:

borstvoeding geven net voor en 3 uur na de alcohol-intake

wanneer de mama toch alcohol drinkt dient ze nadien de melk af te kolven en weg
te gooien. Er dient op voorhand ‘alcoholvrije’ melk te worden afgekolfd voor de baby
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Roken







Nicotine komt in de moedermelk en bereikt zo de baby
De baby absorbeert meer nicotine door passief roken en iets minder via de moedermelk, maar het
effect is cumulatief
Roken remt de melkproductie af
Hoger SIDS risico bij rooksters
MAAR, de voordelen van borstvoeding wegen nog altijd op tegen de nadelen van het roken
Er wordt aangeraden om nooit te roken vlak voor of tijdens de borstvoeding en nooit in nabijheid
van de baby. Hierin dragen de partner, andere huisgenoten en bezoekers dezelfde
verantwoordelijkheid

Drugs
Drugs, zoals heroïne, marihuana, cocaïne, lsd en xtc komen in de moedermelk terecht en zijn zeer schadelijk,
zowel voor de baby als voor de mama. Druggebruik tijdens de borstvoeding wordt ten stelligste afgeraden.

Dagelijkse hygiëne









Borsten dienen alleen met water gewassen te worden. De kliertjes van Montgomery produceren een
natuurlijke olie. Zeep en olie kunnen deze olie verwijderen waardoor dit voor irritatie en droogheid
kan zorgen.
De tepels mogen aan de lucht drogen of mogen voorzichtig worden droog gedept met een handdoek.
Op voorhand wrijven op de tepels met een ruwe handdoek om de tepels steviger te maken, is een
advies dat NIET meer wordt aangeraden!
De borsten of tepels dienen NIET gewassen te worden vooraleer borstvoeding wordt gegeven.
Bacteriën op het oppervlak van de borst kunnen zelfs helpen om microbiotica in de darmen van de
baby te ontwikkelen.
Het is belangrijk dat de mama een BH draagt die nergens knelt.
Zoogcompressen dienen regelmatig verschoond te worden. Als ze vochtig blijven, vergroot het risico
op bacteriële of schimmelinfecties zoals spruw.

Medicatie en Vitamines
Sommige geneesmiddelen hebben geen effect op de baby, andere zijn wel schadelijk.
De pijnstilling die wordt gegeven op materniteit (Dafalgan® en Ibuprofen®) mogen worden gecombineerd
met borstvoeding.
Bij twijfel of bepaalde medicatie al dan niet mag worden gecombineerd met het geven van borstvoeding,
wordt samen met de kinderarts gezocht naar wetenschappelijke informatie om een gefundeerde beslissing
te nemen.
Meestal wordt hier beroep gedaan op de classificatie van Thomas Hale. Dit is een
farmacoloog die de geneesmiddelen heeft ingedeeld in 5 categorieën rond de
risico’s bij lactatie (L). Deze lopen van L1 (meest veilig) tot L5(minst veilig).
‘Hale’s Medications & Mothers Milk 2019’. Dit boek ligt op de dienst neonatologie.
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De vijf categorieën










L1:Veiligst:
Dit geneesmiddel wordt door veel borstvoedende vrouwen gebruikt en er is geen toename in
nadelige effecten bij hun kinderen waargenomen. Wetenschappelijke studies bij vrouwen die
borstvoeding geven, laten geen risico's voor hun kinderen zien. De kans op schade bij het kind is
uiterst klein, en mogelijk kan het kind het geneesmiddel niet eens via de mond of maag-darmkanaal
opnemen.
L2:Veilig:
Een beperkte aantal borstvoedende vrouwen heeft dit geneesmiddel gebruikt en er is geen toename
in nadelige effecten bij hun kinderen waargenomen. De kans op mogelijke nadelige bijwerkingen is
uiterst klein.
L3:Redelijk.veilig:
Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken beschikbaar over het gebruik van dit geneesmiddel
door borstvoedende vrouwen. Desondanks zijn de risico's op nadelige effecten bij kinderen klein.
Wetenschappelijke onderzoeken bij borstvoedende vrouwen laten alleen geringe, nietlevensbedreigende
bijwerkingen
bij
het
kind
zien.
Een vrouw die borstvoeding geeft mag alleen dit geneesmiddel gebruiken als de voordelen opwegen
tegen de mogelijke nadelen voor haar kind. Nieuwe geneesmiddelen waarvoor geen data
beschikbaar zijn, worden automatisch in L3 ingedeeld.
L4:Mogelijk.risicovol:
Wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat er een mogelijk risico is voor het kind of de
melkproductie. Maar de voordelen van het gebruik van dit geneesmiddel kunnen in sommige
situaties opwegen tegen de risico's voor het kind. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het
geneesmiddel in een levensbedreigende situatie wordt toegediend of bij een ernstige ziekte waarbij
een veiliger geneesmiddelen niet gebruikt kan worden wanneer dat ineffectief is.
L5:Afgeraden:
Wetenschappelijke onderzoeken bij borstvoedende moeders laten zien dat het gevaarlijk is voor een
kind als zijn moeder dit geneesmiddel gebruikt. Of de resultaten van andere wetenschappelijke
onderzoeken maken het aannemelijk dat de risico hierop hoog is. Als een moeder dit geneesmiddel
gebruikt zijn de risico's voor haar kind duidelijk groter dan de nadelen die hij zal ondervinden als hij
geen borstvoeding krijgt. Het wordt afgeraden dat moeders die borstvoeding geven dit geneesmiddel
gebruiken.

Borstvoeding en vruchtbaarheid
Het geven van borstvoeding kan ervoor zorgen dat de eerste menstruatie langer uitblijft. Moeders die het
eerste halfjaar volledig voeden en ook na die tijd de borst blijven aanbieden, worden gemiddeld na ongeveer
veertien maanden weer ongesteld. Wanneer dat precies gebeurt is onzeker. In ongeveer 20 procent van de
gevallen wordt de eerste bloeding net als anders voorafgegaan door een eisprong, waarbij met dan
vruchtbaar is. Het is daarom verstandig om op tijd advies te geven over anticonceptie. Het geven van
borstvoeding is alleen onder strikte omstandigheden een betrouwbaar anticonceptiemiddel. Wanneer de
menstruatie eenmaal is teruggekeerd, zorgt het geven van borstvoeding niet voor een verminderde
vruchtbaarheid.
Menstruatie
De menstruatie kan ook invloed hebben op het geven van borstvoeding. De hormoonhuishouding verandert,
de lichaamsgeur kan hierdoor veranderen, de smaak van de melk kan veranderen. Door de verandering van
de hormonen kan ook de productie een dip vertonen. Dit alles kan ervoor zorgen dat de baby onrustig is
aan de borst. Dit kan zich voordoen de periode rond de eisprong tot vlak na de menstruatie.
Anticonceptie
De hormonen in anticonceptiemiddelen kunnen een negatieve invloed hebben op de melkproductie. In de
combinatiepil zitten bijvoorbeeld progesteron en oestrogeen. Oestrogeen kan ervoor zorgen dat de
melkproductie daalt. De mini-pil (pop) bevat alleen progesteron en heeft dit gevolg veel minder. Bij ontslag
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wordt anticonceptie besproken met de gynaecoloog en indien gewenst een voorschrift voor de minipil
meegegeven.

Het geven van borstvoeding loopt niet zoals verwacht
Tepelproblemen
Pijnlijke tepels
Mogelijke oorzaken:















Een verkeerde aanleghouding
Borststuwing
Onvoldoende zelfvertrouwen bij de mama, te weinig steun van de omgeving
Tepelkloven
Anatomie van de baby, zoals een kort tongriempje of lipbandje wat vaak samengaat met een klein
mondje en hoog verhemelte
Infectie ( schimmel of bacterieel)
Vasospasme of fenomeen van Reynaud
Verstopt melkkanaaltje
Mastitis
Melkblaar
Verkeerd gebruik van het tepelhoedje
Te klein of te groot afkolfschild bij afkolven
Grote tepels in combinatie met kleine baby
Ingetrokken tepels

Advies ter preventie van pijnlijke tepels:










Belang van correcte aanleghouding en voeden op vraag wordt benadrukt
Mama steunen en motiveren
Wisselhoudingen aanleren (zie aanleghoudingen)
Aantal borstvoedingen niet beperken
Hongersignalen van de baby aanleren aan de ouders
Belang van huid-op-huidcontact benadrukken
Warmte voor de voeding
Aan het einde van de voeding wat moedermelk uitmasseren en op tepel en tepelhof laten
opdrogen
Borsten zoveel mogelijk bloot laten bij kloven vb.: ’s nachts

Tepelkloven
Ontstaan meestal bij het niet correct aanleggen en aanhappen van de baby aan de borst. Op die manier
gaat de tepel minder diep in het mondje en ontstaan er kloven. Het belang van correct aanleggen wordt
benadrukt en aan de ouders uitgelegd.
Bij verkeerd gebruik van een tepelhoedje (wat afgeraden wordt) kunnen kloven ontstaan door niet-correcte
plaatsing, te grote of te kleine tepelhoed en tepel-speenverwarring.
Indien de kloven te pijnlijk zijn, mag er gebruik gemaakt worden van Lanolinezalf of Multi-Mam kompressen,
maar dit geldt niet als standaard. Als aanleggen te pijnlijk wordt voor de mama, kan er kort aangelegd
worden en daarna manueel en/of elektrisch gekolfd worden tot de tepelkloven hersteld zijn. Het is steeds
de bedoeling om de baby zo snel mogelijk weer rechtstreeks aan de borst te leggen.

Ingetrokken of vlakke tepels
Bij vlakke tepels verloopt het aanhappen aan de borst soms moeilijker, waardoor er tepelkloven kunnen
ontstaan. Er wordt aan de mama aangeleerd hoe ze haar baby het best positioneert en aanlegt.



Kortstondig manueel afkolven kan toegepast worden om de tepel wat naar voor te brengen.
Tepelmassage (aan te leren aan de mama) kan een nuttig advies zijn tijdens de zwangerschap.
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Toepassen van de syringe-method for inverted nipples. (spuit afknippen, stamper draaien, op de
tepel plaatsen en aanzuigen)

Te weinig melkproductie
Het is van belang dat de vroedvrouw nagaat wat de oorzaak is, maar dat zij ook de mama gerust stelt,
positief benadert en informeert.
Bij een duidelijk tekort aan melk en veel gewichtsverlies bij de baby, wordt er naast manueel kolven ook
overgegaan tot elektrisch kolven om de melkstroom op gang te brengen en/of te houden. De afgekolfde
moedermelk wordt aan de baby gegeven via een flowspoon, spuitje met korte nutrisafe-sonde of met een
cupje.
Het geven van artificiële bijvoeding gebeurt enkel bij groot gewichtsverlies en op doktersadvies.
Stuwing
Er wordt niet systematisch navraag gedaan naar stuwing. Op die manier wordt de mama niet onzeker als
blijkt dat ze gedurende de borstvoeding geen stuwing ervaart, ondanks het feit dat er melkproductie genoeg
is.
Indien de mama klaagt over pijnlijke, harde, warme of gezwollen borsten, wordt er uitleg gegeven.
Daarnaast wordt er ook hulp geboden bij het aanleggen en hulpmiddelen aangeleerd om de mogelijke pijn
en het discomfort te verzachten en de melkstroom vlot op gang te brengen.
Behandeling:








Observatie van de houding van zowel mama als baby, eventueel wisselhouding aanleren
Er wordt aangeraden om warmte te gebruiken voor de voeding om de melkstroom te bevorderen
(warm water, warmtekruik, warm douchen).
Meemasseren en borstcompressie tijdens het drinken om melkklieren die erg gespannen staan, te
helpen loskomen.
Een beetje melk uitmasseren voor de borstvoeding waardoor de tepel en het tepelhof soepeler
worden en de baby gemakkelijker te laten aanhappen.
Blijven voeden op vraag wordt benadrukt.
Milde koudeapplicatie na de borstvoeding zorgt ervoor dat de stuwing van zowel melk- als
lymfeklieren getemperd wordt.
Uitzonderlijk wordt de combinatie van massage en elektrisch leegkolven toegepast als het nodig is
om de borsten éénmalig volledig te ledigen. Dit gebeurt onmiddellijk na het drinken van de baby
aan de borst.
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Verstopt melkkanaal
Soms kunnen er melkkanaaltjes verstopt geraken door het onvoldoende leegdrinken of door druk op de
borst door afsnoering van een te strakke BH. Mama wordt geïnformeerd over de eerste tekenen van een
verstopt melkkanaal. Daarnaast worden er ook tips gegeven om verstopte melkkanaaltjes te voorkomen.
Behandeling:





Correcte aanlegtechniek aanleren
Borst mee masseren in de richting van de tepel
Wisselhoudingen
Warmte voor het aanleggen

Mastitis
Mastitis kan ontstaan door melkstase, tepelkloven, hevige stuwing of overvloedige melkproductie. Mastitis
gaat gepaard met pijn, roodheid, koorts en algemeen onwel zijn van de mama. Tijdens het verblijf worden
de ouders geïnformeerd en attent gemaakt op eventuele alarmsymptomen.
Behandeling:









Melkdoorstroming bevorderen
Warmte, massage en borstcompressie wordt aangeraden
Juiste aanlegtechniek
Ontstoken kant eerst aanbieden om te drinken
Goed laten leegdrinken en eventueel nakolven
Pijnstilling en koortswerende middelen
Koude aanbrengen tussen de voedingen door
Indien de koorts na 24u niet opgelost is of als er duidelijke tepelkloven aanwezig zijn, wordt een
arts geraadpleegd en zal er gestart worden met antibiotica

Melkblaar
Een melkblaar is een blaasje gevuld met melk op de tepel of op het tepelhof. Eén of meerdere openingen
zijn bedekt met een laagje huid die de melkkanalen afsluit waardoor de melkstroom belemmerd wordt. Dit
kan voor de mama zeer pijnlijk zijn tijdens het voeden. De oorzaak is meestal ongekend.
Behandeling:






Vochtige warmte leggen voor de voeding
Huid voorzichtig openwrijven met warm water, dit kan de huid verzachten waardoor het blaasje
opengaat tegen de volgende voeding.
Goede aanlegtechniek
Indien warmte niet helpt, voorzichtig doorprikken met een steriele naald
Wondje geneest snel

AANDACHT: de borst met het blaasje kan tijdelijk wat minder melk geven, maar dit stabiliseert vlot eens
het blaasje genezen is en er een correcte aanlegtechniek gehanteerd wordt.

Wat met het gebruik van tepelhoedjes en een fopspeen?
Tepelhoedjes
Deze worden afgeraden omwille van de verminderde melkstroom en productie en het ontstaan van tepelspeenverwarring. Indien ze toch gebruikt worden, bv. bij een premature baby of bij zeer vlakke tepels of bij
een baby die niet wil aanhappen, wordt er gewezen op het belang van:



Het gebruik van de correcte maat, liefst de grootste maat.
Het gebruik van tepelhoedjes met grote openingen zodat de melk vlot naar de baby kan.
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Correcte plaatsing op de tepel (randen omplooien, tepel centraal in het hoedje plaatsen, opening
waar het babyneusje tegen de huid komt en daarna de randjes terugplooien tegen de huid zodat het
tepelhoedje goed op de huid geplaatst wordt) en duidelijke GVO geven aan de ouders.
Manueel nakolven.

Fopspeen
Een fopspeen kan leiden tot een verkeerde zuigtechniek aan de borst, tepel-speen verwarring en het
overslaan van een voedingsmoment. Het verhoogt ook de kans op otitis media en bij langdurig gebruik kan
het leiden tot orthodontische problemen.
Info en advies aan de moeder:






Probeer een fopspeen te vermijden tot de borstvoeding goed loopt.
Evalueer dan of je een fopspeen zult geven.
Zorg ervoor dat je door de fopspeen geen voedingsmomenten overslaat.
Zorg voor een goede hygiëne van het fopspeentje.
Beperk de fopspeen eventueel tot “het domein van het bed”.

Na deze info kan de moeder alsnog beslissen om een fopspeen te geven. Het geven van het advies wordt
vermeld in het dossier.
Indien er bijvoeding gegeven wordt, is dit op medisch advies en gebeurt dit met een spoontje of lepeltje.
Bij pretermen verhoogt het niet-nutritief zuigen op een fopspeen de orale motorische functies, de
peristaltiek, de toename van spijsverteringssappen en heeft het een positieve invloed op de pijnbeleving.
Het vermindert ook het huilen.

Afkolven
Meestal kan de baby rechtstreeks bij de mama drinken en verloopt de borstvoeding vlot. Soms is het echter
niet altijd mogelijk en wordt er overgegaan tot kolven om de melkproductie te stimuleren, op gang te
brengen of te behouden. Er wordt aangeraden om de eerste 24u manueel te kolven en daarna over te
schakelen op elektrisch kolven.
Dit gebeurt voornamelijk bij:








Premature baby’s (mama krijgt folder over borstvoeding op de verpleegeenheid neonatologie)
Pasgeborenen die problemen hebben met de coördinatie van zuigen-slikken-ademen.
Baby’s die niet willen aanhappen aan de borst.
Mama’s met erg vlakke of ingetrokken tepels.
Tepelkloven
Baby’s met afwijkingen (schisis, Syndroom van Down, Syndroom van Pierre Robin,…)
Mama’s die opnieuw moeten starten met werken.

Het kolven kan op twee manieren aangeleerd worden, zowel manueel als elektrisch. Elke mama wordt tijdens
het verblijf op materniteit door de begeleidende vroedvrouw aangeleerd hoe ze manueel moet kolven. Op
die manier wordt de melkproductie gestimuleerd en krijgt de baby onmiddellijk moedermelk, ook als die een
voeding weigert aan de borst. ( zie folder met richtlijnen over afkolven).

Verschillende manieren van kolven
Manueel kolven
Alle mama’s worden aangeleerd om manueel af te kolven. Op die manier kan de melkproductie tussen het
aanleggen of elektrisch kolven door nog extra gestimuleerd worden. Manueel kolven benadert het drinken
van de baby het meest omdat hierbij de melk ook door compressie en niet door zuigkracht uit de borst vrij
komt. Dit kan op elk moment en het enige dat de mama nodig heeft is een cupje of flowspoon
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Techniek:






Handhygiëne toepassen: handen op voorhand grondig wassen met water en zeep
Borsten masseren
Vingers wrijven niet over de huid, maar de weefsels onder de huid worden gemasseerd
Borst wordt in de hand genomen, duim wordt boven de tepel en wijs-en middelvinger onder
de tepel geplaatst, ongeveer 2-4cm voorbij het tepelhof
Vingers worden in een C-houding geplaatst, tepel ligt op 1 rechte lijn tussen duim en
wijsvinger
Duim en vingers worden richting de borstkas geduwd
Duim en vingers worden naar elkaar toegebracht en tegelijk naar voor gerold
Niet in de borst knijpen
Deze beweging in een ritmisch tempo herhalen
Af en toe de vingers verplaatsen rondom de borst
Moedermelk wordt opgevangen in een cupje, lepeltje of flowspoon.
Wisselen van borst en ervoor zorgen dat beide borsten zeker 2 keer gestimuleerd worden per
manuele afkolfbeurt.

Elektrisch kolven
Na 24u manueel afkolven, wordt er aangevuld met elektrisch afkolven. Zo wordt de melkproductie extra
gestimuleerd, zeker bij een baby die niet goed drinkt, die niet wil aanhappen of die op de afdeling
neonatologie verblijft. Er wordt aan de mama’s aangeraden om tussendoor ook nog manueel te kolven ter
stimulatie. Er wordt elektrisch afgekolfd met de Symphony®-pomp
Techniek:





Handhygiëne toepassen. Handen wassen met water en zeep.
Mama op een comfortabele manier installeren, eventueel warmte en massage toepassen.
De eerste dagen wordt het Initiatie-programma gebruikt tot er drie keer een melkproductie is van
20ml moedermelk.
Eens er driemaal na elkaar een hoeveelheid van 20ml moedermelk afgekolfd werd, wordt er
overgegaan op het Maintain-programma
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Als de borsten na het kolfprogramma nog gespannen aanvoelen of als er weinig melkopbrengst is,
kunnen de borsten nog even gemasseerd worden, om daarna opnieuw kort nog even de aanzuigfase
te gebruiken in combinatie met borstcompressie.
Kort manueel nakolven wordt aangeraden

Nazorg:






Na het kolven kan de melk onmiddellijk aan de baby gegeven worden
Indien de baby op neonatologie verblijft, wordt de datum en het uur genoteerd op het spuitje of
flesje moedermelk en toegediend op het moment van de voeding
Tepels worden droog gehouden na het kolven, op tijd natte borstkompressen vervangen
Kolfset volledig uit elkaar halen en reinigen met warm water en detergent. Goed naspoelen en
bewaren in een propere tetradoek
Afkolftoestel wordt proper gemaakt

Hoe afgekolfde melk toedienen?
Eens de moedermelk afgekolfd werd, kan deze op verschillende manieren toegediend worden aan de baby.
Op materniteit geven we er de voorkeur aan om de melk via de flowspoon/het lepeltje of met een spuitje
toe te dienen, bij grotere hoeveelheden wordt het cupje gebruikt. De ouders worden geïnformeerd en er
wordt aangeleerd hoe ze hun baby op deze manieren kunnen voeden.
Flowspoon
Meestal wordt dit gebruikt bij het manueel afkolven. Voor de mama is het gemakkelijk om de moedermelk
op te vangen en door het reservoir kan er een redelijke hoeveelheid melk opgevangen worden. Daarna kan
de moedermelk op een gedoseerde manier aan de baby gegeven worden. Het zachte onderstukje wordt
tegen het onderlipje van de baby gelegd en zo likt de baby op eigen tempo de melk op.
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Tweelingen
Hoe meer baby’s er drinken aan de borst, hoe meer melk er wordt aangemaakt. Een gemiddelde baby drinkt
931ml per dag. Uit onderzoek blijkt dat een moeder die een drieling borstvoeding geeft, drie liter per dag
kan produceren.
De borsten zouden genoeg colostrum aanmaken om de pasgeboren baby's de eerste twee tot vier dagen te
voeden. Daarna beginnen vraag en aanbod een rol te spelen.
Laat de baby's het voedingsschema bepalen. Dit helpt om een toereikende productie op te bouwen.
Het is zowel voor de mama als de baby's een proces van vallen en opstaan. De ene baby kan het makkelijker
vinden om aan de borst te drinken, zal vaker gevoed willen worden of zal sneller aankomen dan de andere,
dus behandel ze als individuen.
Bedenk dat de eerste weken het zwaarst zijn; het zal niet altijd zo tijdrovend en vermoeiend zijn. Maak ook
duidelijk aan de ouder(s) dat iedere hoeveelheid moedermelk geweldige gezondheidsvoordelen voor de
baby's heeft.
Goede houding en comfort zijn van cruciaal belang. Een specifiek ontworpen voedingskussen voor het aan
de borst voeden van tweelingen kan helpen de juiste voedingshouding te vinden en de polsen, armen en
schouders te ontlasten.

Er zijn verschillende borstvoedingshoudingen mogelijk indien de baby’s tegelijk worden aangelegd:




de dubbele doorgeschoven houding (met een baby onder iedere arm),
de parallelhouding (met je baby's dwars op je lichaam in dezelfde richting liggend) of
de achterover liggende houding (waarbij beide baby's op je buik liggen).

Aan te raden is om de baby’s af en toe te wisselen van borst. Zeker de eerste dagen kan het zich voordoen
dat de ene baby beter drinkt aan de borst dan de andere baby. Door de borsten af te wisselen, kan de baby
die beter aan de borst drinkt de melkproductie voor de minder goed drinkende baby stimuleren en een
gelijke productie aan beide zijden helpen opbouwen.
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KUNSTVOEDING
De keuze voor de juiste kunstvoeding en de correcte bereidingswijze zijn van groot belang. Moedermelk
blijft de meest natuurlijke voeding die aangepast is aan de specifieke behoeften van een baby.
Als de keuze valt op kunstvoeding (omdat borstvoeding niet wenselijk of niet mogelijk is), is het belangrijk
de medische aanbevelingen nauwkeurig op te volgen. Goede hygiëne tijdens de bereiding en bewaring van
flesvoeding is noodzakelijk.
We maken gebruik van een ‘kunstvoeding-demo-kit’ om het correct klaarmaken en onderhouden van de
flesjes toe te lichten.
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BRONNEN

https://www.moederenbaby.nl/media/catalog/product/cache/1/thumbnail/1000x/040ec09b1e35df139433
887a97daa66f/m/a/materni009.jpg
(flowspoon)

https://www.bol.com/nl/p/feeding-pillow-twin-voedingskussen-voortweelingen/9200000107570322/?country=BE
borstvoedingskussen tweelingen

https://spectra-baby.com.au/wp-content/uploads/2017/12/breastfeeding-twins.png
aanleghoudingen tweelingen

https://www.medela.be/borstvoeding/jouw-borstvoedingsperiode/ondersteuning-van-pasgeboren-baby

http://www.borstvoeding.com

https://www.kindengezin.be/voeding-en-beweging/borstvoeding/

https://lalecheleague.be/

foto’s aanhappen en aanleghoudingen: AZ Groeninge

Basiscursus borstvoeding van Marie-France Vandenberghe, vroedvrouw-lactatiekundige IBCLC
‘Hale’s Medications & Mothers Milk 2019’
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GEBOORTEZORG AAN HUIS
Afstemming geboortezorg thuis
Algemene afspraken
•

Belangrijk dat de opvolging na ontslag verzekerd is door een vroedvrouw die voldoet aan het BKZkwaliteitslabel. Cfr document ‘Goede praktijkvoering voor de postnatale zorg, aanbevelingen voor
vroedvrouwen’, VBOV.

•

Tijdens de zwangerschap wordt elke zwangere geïnformeerd over de begeleiding door de
eerstelijnsvroedvrouw. Rond 28 weken wordt nagevraagd aan de zwangere welke vroedvrouw
verantwoordelijk is voor de opvolging thuis. De vroedvrouw wordt telefonisch gecontacteerd vanuit
de materniteit. Indien een gezin de zorg door een vroedvrouw toch zou weigeren, wordt er tijdig
doorverwezen naar K&G zodat het huisbezoek voor dag 5 of ten laatste op dag 5 kan gepland
worden.

•

De vroedvrouw heeft de medische verantwoordelijkheid voor moeder en baby.

•

De kraamverzorgende observeert en rapporteert. De vroedvrouw interpreteert en stuurt zo nodig
bij.

•

Tijdens het eerste huisbezoek van de vroedvrouw controleert zij moeder en baby, ook wanneer de
kraamverzorgende reeds observaties gedaan en gerapporteerd heeft.

•

Een standaard postnatale zorg bestaat niet. Postpartumzorg die voldoet aan de aanbeveling is zorg
op maat, aangepast aan de individuele noden. Dag van huisbezoek / hoeveel huisbezoeken, … is
afhankelijk van de nood en afhankelijk van controle bij kinderarts, Kind en Gezin.

•

Elke zorgverlener is alert voor signalen van kwetsbaarheid van welke aard ook en signaleert of
verwijst door indien nodig. (cfr beslissingsboom – indicatoren verhoogde kwetsbaarheid).

•

Belangrijk dat er afgestemd wordt tussen de zorgverleners om dubbele boeking te vermijden.
Vanaf 2 weken wordt de voeding verder opgevolgd hetzij door de vroedvrouw, hetzij door de
verpleegkundige van K&G. Zij stemmen onderling af.

•

Bij twijfel kunnen ouders en zorgverleners steeds contact opnemen met ziekenhuis/pediater/
gynaecoloog.

•

Registraties en communicatie in functie van (ifv) de opvolging baby: in het kindboekje van K&G. De
vroedvrouw laat een ‘kwitantie derdebetalersregeling’ achter in het K&G-boekje, dit ifv duidelijkheid
mocht het nodig zijn dat een collega vroedvrouw inspringt.

Afspraken m.b.t. zorg moeder
•

Bij sectio: altijd onderhuidse hechting. Dag 2 ontsmetten + dag ontslag. Geleidelijke afbouw
buikband om spieren te ondersteunen. Steristrips oplaten. Indien onderhuids gehecht en lusjes
aanwezig, deze lusjes afknippen op dag 10.

•

Fraxiparine-beleid na sectio > volgens voorschrift van de arts.

Afspraken m.b.t. zorg baby
•

Belangrijk dat hielprik gebeurt binnen ≥ 72u en < 96u.

•

Een dagelijkse controle van hartritme en pols (baby) is wenselijk.

•

Afspraken voor de opvolging van icterus
•

De begeleidende eerstelijnsvroedvrouw oordeelt in de thuissituatie of het aangewezen is om te
prikken. Het aanvraagformulier (van het eigen labo waar ze is aangesloten) kan ze zelf
aftekenen, de resultaten worden nadien geïnterpreteerd.

•

DOMUS MEDICA :”Handleiding voor Huisartsen m.b.t. follow-up van moeder en kind in de eerste
levensweek na de bevalling met kort ziekenhuisverblijf. Vzw De Bakermat, Expertisecentrum
Kraamzorg en Praktijk voor vroedkunde”
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•

Bij het laboformulier wordt de naam van de kinderarts genoteerd, zodat een kopie van de
resultaten ook naar de kinderarts wordt verstuurd.
-

Belangrijk: de kinderarts wordt gecontacteerd bij noodzaak tot prikken, zodat hij/zij hiervan
al op de hoogte is. Bij ontvangst van de resultaten (onafhankelijk van het feit of deze
geruststellend of op te volgen zijn) wordt contact opgenomen met de kinderarts om deze
mee te delen. De kinderarts kan gecontacteerd worden via het secretariaat pediatrie: 056/
633600. Indien er nog geen keuze werd gemaakt door de ouders voor een bepaalde
kinderarts, kan naar de kinderarts van wacht worden gevraagd. Buiten de kantooruren kan
de materniteit gebeld worden. Vandaaruit wordt doorgeschakeld naar de kinderarts.

•

Bij borstvoeding en flesvoeding: Vitamine D:
Blanke kinderen: 400 IU/dag (2dr D-ixX® D)
Donker huidtype: 600 IU/dag (3dr D-ixX® D)

•

Vitamine K: oraal bij geboorte, enkel bij borstvoeding Vitamon K verder wekelijks 5
druppels tot 3 maanden na geboorte

•

Controle pediater tussen dag 5 en 14

•

Controle navel rond dag 21: proper, nat, granuloom, …? Opvolging door kinderarts nodig?

Afspraken m.b.t. borstvoeding
Zoeken naar een evenwicht tussen voeden op vraag en structuur aanbieden al naargelang de behoefte en
ervaring van de mama.
•

Borstvoeding: Advies bij stuwing (Cfr. Borstvoedingsbilan): 1e borst leegdrinken, aanmoedigen om
2e borst nog aan te bieden (1e 10 dagen). Indien te veel last kan ifv comfort beperkt manueel gekolfd
worden. In sommige situaties kan éénmalig volledig leegkolven aangewezen zijn.

•

bij

borstvoeding:

1e

regelmoment:

baby

zal

plots

meer

drinken

omdat

de

natuurlijke

prolactinespiegel wegvalt
•

In het kader van baby friendly hospital / borstvoedingsvriendelijke organisatie wordt verwacht om
uitleg te geven over de borstvoedingsorganisaties.

•

Belang van voldoende tijd voor de opvolging aan huis. Bij opvolging borstvoeding is het essentieel
dat een zorgverlener kan aanwezig zijn op het ogenblik dat de baby gevoed wordt. Vroedvrouwen
en de verpleegkundigen van Kind & Gezin spreken onderling af wie deze zorg opneemt.

•

Bij borstvoeding vanaf 6 weken: bij voorkeur drinkt de baby enkel aan de borst. Indien gewenst
leren drinken aan flesje tussen de 4-6 weken– regelmatig een flesje moedermelk aanbieden. Het
leren accepteren van een fles in plaats van de borst is gedragsmatig belangrijk.

Afspraken m.b.t. kunstvoeding
•

In de eerste levensweek daalt de suikerspiegel te snel indien er te veel tijd zit tussen de voedingen.
Het is nodig dat een baby de eerste 14 dagen 8 à 12 voedingen per 24 u heeft.

•

Bij laag gewicht baby minimum om de 2,5u en maximaal om de 4u indien de baby onvoldoende
spontaan een voeding vraagt.

•

Tot 12 voedingen/24 uur is een goede basis voor het voeden op vraag. Het kind zal meer en meer
een spontaan voedingsritme krijgen, welk verschilt van kind tot kind.

•

Kind & Gezin adviseert ook flesvoeding op vraag te geven door de ouders goed te informeren over
de hongersignalen en slaapsignalen.

•

Als de baby 's nachts weinig geïnteresseerd is in de voeding, laat de voeding dan weg op voorwaarde
dat je baby een normale groei heeft en zich overdag spontaan meldt voor de voedingen.

•

Opvolging en advies door verpleegkundige van Kind & Gezin of vroedvrouw.
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Taakafstemming extramurale geboortezorg aan huis
TAAKAFSTEMMING
POSTNATALE ZORGEN
Specifieke taak van de
vroedvrouw
Kraamverzorgende en
vroedvrouw observeren,
vroedvrouw interpreteert en
stuurt bij zo nodig
Specifieke taak van de
kraamverzorgende
Kind & Gezin
Kiné
Baby

DAG 21

Verdere

vs nood

opvolging

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG7

DAG 10

Co gewicht

x

x

x

x

x

x

Co temperatuur

x

x

x

x

x

x

co urine/stoelgang

x

x

x

x

x

x

co huidskleur (icterus)

x

x

x

x

x

x

co ademhaling

x

x

x

x

x

x

Hygiënische zorgen baby
Navelverzorging

met
moeder

x

zelf-

bevrage

bevrage

bevrage

standig?

n

n

n

x

x

x

x

controle

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

toezicht

demo

Obs oogjes

oogdruppels
demo

Obs neusje

neusspoeling

co regurgitatie

x

co hartritme

x
vanaf

tot max

72u

96u

Algemene observatie:

x

x

x

x

Reflexen/alertheid

x

x

x

x

Uitvoeren hielprik
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plus

Mondje

tong-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

controle

nagaan

nagaan

toe-

toe-

toe-

diening

diening

diening

controle

nagaan

nagaan

toe-

toe-

toe-

diening

diening

diening

riempje

Hypermastie

x
plus

Stuit

genitalie

x

n

Fontanellen

x

Hielprik

x

x

Vitamine K (Vitamon K: 5

opstarte
n

druppels)

opstarte

Vitamine D (D-ixX 2 druppels)
Opvolgen en afstemmen
afspraken
K&G, huisarts, pediater

n

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Gehoortest

x

Opvolging vaccinaties

x
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GVO baby

DAG 3

DAG 4

DAG 5

GVO naar behoefte
Babybadje
Verzorging oogjes, neusje en
oortjes

x

Output baby

x

Koorts

x

Kleur baby, icterus

x

Veilig slapen/ slaaphouding

x

Skin-to-skin

x

Mobiliteit (dragen)

x

Huilen

x

Regurgitatie

x

Kamertemperatuur

10
x

DAG
21 vs
nood
x

Verdere
opvolging

x

x
x

(slapen,huilen, …)

DAG

x

Navelverzorging

Gedrag pasgeborene

DAG7

x
x

Vitamines en medicatie

x

Info ademhaling

x

Verwijzing naar huisarts /
pediater voor nazicht tussen

x

D5 en D14
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Mama
Co vitale parameters
Temp/P/BD
Co verloskundige parameters
Lochia/ Baarmoeder
Co Perineum
Episio/ruptuur/hechtingen
Co Sectiowonde/wondzorg

DAG 21

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG7

DAG 10

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

geleidelijke afbouw buikband

knoopjes
los

x

x

vs nood

x

Observatie

x

x

x

x

x

x

Naweeën

x

x

x

x

x

x

Haemorroïden

x

x

x

x

x

x

Varices

x

x

x

x

x

x

Oedemen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Kortademigheid, borstpijn

x

x

x

x

x

x

Nausea

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Navragen hygiënische zorg

x

x

x

x

x

x

intieme zorgen /douche

x

x

x

x

x

x

Bevragen Pijn en pijnscore

x

x

x

x

x

x

Vulva/hoofd/rug/ buik/…

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pijn, roodheid of zwelling thv
kuit

Co uitscheiding

Verdere
opvolging

Urine/stoelgang/incontinenti
e/
bekkenbodem

Opvolgen en eventueel
toedienen van medicatie
Vitaminen/ bloedverdunners/
anticonceptie/ijzerpreparaten
,...
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Observatie mobilisatie/ TEDkousen zn

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Observatie en bevragen van
gemoedstoestand/vermoeidhei
d
Opvolgen voeding/ vocht-input

x

Invullen Blues-Stein score

x

(baby-blues)
Opvolgen en afstemmen

x

x

x

x

x

x

Huisarts/kinesist /gynaecoloog

x

x

x

x

x

x

Bekkenbodemoefeningen

x

x

x

x

x

x

afspraken

vaginale
bevalling vanaf

Postnatale oefeningen

6 weken, sectio
tussen 6 en 8
weken

Controle diastasis

x

x

x

x

x

x

Controle bekkeninstabiliteit

x

x

x

x

x

x

Bekkenbodemoefeningen

x

x

x

x

x

x

Belangrijk voor
corstability
Pijn thv stuit
en symphyse

Vaginale
bevalling vanaf

Postnatale oefeningen

6 weken, sectio
tussen 6 en 8
weken
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GVO mama

DAG 3

DAG 4

DAG 5

GVO naar behoefte

DAG7

x

Hygiëne/spoelen

x

Bloedverlies

x

Stoelgang/urine

x

Rust

x

Pijn(medicatie)

x

Fysiologisch herstelproces

x

DAG
10
x

DAG
21 vs
nood

Verdere
opvolging

x

Niet baden/seksuele
contact/tampongebruik eerste

x

6 weken pp
Geboorte-aangifte

x

Babyblues

x

Voeding /vocht-input

x

plus
bewegin
g

Anticonceptie en seksuele
activiteit

plus

x

bewegin

x

g

Bekkenbodemoefeningen

x

Sportadvies

x

Praktische tips mbt houding en
ergonomie
Postnatale oefeningen

x
x
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Borstvoeding

Bevragen

DAG 3

ev

DAG 4

DAG 5

DAG7

DAG
10

DAG
21 vs
nood

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Observatie borstvoeding

x

x

x

x

x

x

Aanleggen: correcte techniek

x

observati

x

x

Aantal en duur voedingen ( 2
borsten 1e 10d)

ingrijpen

Verdere
opvolging

techniek

x

e

Drinktechniek

x

x

x

x

x

x

Slikbewegingen

x

x

x

x

x

x

Houding

x

x

x

x

x

x

Ondersteuning

x

x

x

x

x

x

Beëindigen van de voeding

x

x

x

x

x

x

Observatie

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Borsten (stuwing,
gevoeligheid, roodheid,…)
Tepels (kleur, candida,
kloven,…)
Opvolgen hygiëne borsten
(wassen, zalf, …)
Bijsturen
borstvoedingsmanagement

x

indien nodig
Invullen borstvoedingsbilan

x
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GVO borstvoeding

DAG 3

DAG 4

GVO naar behoefte
Vraag-aanbod
Voeden op verzoek hongersignalen
Exclusieve borstvoeding
Samenstelling MM (voorachtermelk)
Hongersignalen herkennen
Advies stuwing, preventie
mastitis

x

Baby wakker houden

x

Toeschietreflex

x

Zuigverwarring/ zuigbehoefte

x

Manueel kolven zn

x

Vitamines

x

aantal plasluiers
Afwassen en steriliseren van
materiaal

x

x

x

Voldoende voeding: link met

opvolging

x

Dag-nachtritme

Goed drinkgedrag / slikken

nood

Verdere

x

x

moedermelk

10

DAG
21 vs

x

Kolfuitleg zn

Bewaren en opwarmen van

DAG

x

x

zalf,…)

DAG7

x

Huren kolf zn

Hygiëne borsten ( wassen,

DAG 5

x

x

x

x
x

x

Belang van nachtvoedingen

x

Voedingshoudingen

x

x

Rooming-in

x

Gebruik van fopspeen

x
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Stoelgang en urine van de
baby bij borstvoeding
Gewichtsevolutie
Medicatie en borstvoeding
Groeispurt
Kolven
Eventueel vanaf 6 weken leren
drinken met flesje
Uitleg
borstvoedingsorganisaties

x
x
x
x

x
x
x

x
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Kunstvoeding

Bevragen

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG7

DAG
10

DAG
21 vs
nood

x

x

x

x

x

x

Merk KV

x

x

x

x

x

xx

Merk water

x

x

x

x

x

x

Merk fles

x

x

x

x

x

x

Merk tut

x

x

x

x

x

x

Aantal voedingen

x

x

x

x

x

x

Hoeveelheid/fles

x

x

x

x

x

x

Duur voeding

x

x

x

x

x

x

Drinktechniek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG7

Observatie borsten mama
Bijsturen voedingsschema
indien nodig

GVO kunstvoeding

GVO naar behoefte

x

Bereiden kunstvoeding

x

Afwassen en steriliseren

x

Opwarmen voeding

x

Bewaren voeding

x

Techniek boeren

x

Krampjes
Voeden(op vraag) max 4 u
tussen overdag

x

DAG
10
x

DAG
21 vs
nood

Verdere
opvolging

Verdere
opvolging

x

x
x

Info nachtvoedingen

x

GVO groeispurt

x

x
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Huishoudelijke
ondersteuning

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG7

DAG
10

DAG
21 vs
nood

Verdere
opvolging

Licht onderhoudswerk

x

x

x

x

x

x

x

Wassen

x

x

x

x

x

x

x

Koken

x

x

x

x

x

x

x

Strijken

x

x

x

x

x

x

x

Boodschappen doen

x

x

x

x

x

x

x

Sociale ondersteuning

DAG 3

DAG 4

DAG 5

DAG7

DAG
10

DAG
21 vs
nood

Verdere
opvolging

Opvang andere kinderen

x

x

x

x

x

x

x

Ontvangst bezoek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Verzorging andere kinderen

x

x

x

x

x

x

x

Maaltijd andere kinderen

x

x

x

x

x

x

x

Toezicht kinderen

x

x

x

x

x

x

x

Vervoer kinderen

x

x

x

x

x

x

x

Begeleiding bij spel

x

x

x

x

x

x

x

Begeleiding bij huiswerk

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Pedagogische ondersteuning
andere kinderen

Psycho-sociale ondersteuning
ouder(s)
Rust bevorderen
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Specifieke aandachtspunten per zorgverlener in het kader van
kwaliteitsvolle zorg
Vroedvrouw
Een kortere verblijfsduur in het ziekenhuis vraagt om een flexibele aanpak op maat van het kraamgezin én
een sterke multidisciplinaire samenwerking. ‘Goede praktijkvoering voor de postnatale zorg: Aanbevelingen
voor vroedvrouwen’ (VBOV, VVOG, VVK, K&G, ECK) – (BKZ- kwaliteitslabel)

, is een belangrijke leidraad

voor de vroedvrouw werkzaam in de eerstelijnszorg. Dit document maakt deel uit van het project ‘Bevallen
Kort Ziekenhuisverblijf (BKZ)’ opgesteld voor de VBOV-vzw, waarin kwaliteitscriteria voor de vroedvrouw
werkzaam in de eerste lijn staan beschreven. Het netwerk in de eerste lijn wordt versterkt door zogenaamde
vroedvrouwenkringen, die dienen te voldoen aan kwaliteitscriteria. De aanbevelingen voor een goede
praktijkvoering voor de postnatale zorg bieden de vroedvrouw een op evidentie gebaseerde leidraad voor
het inhoudelijke van haar/zijn werk.
De doelgroep waarvoor deze aanbevelingen zijn bedoeld, zijn vroedvrouwen actief in de Vlaamse postnatale
eerstelijnszorg. In de praktijk zijn dit zelfstandige vroedvrouwen en vroedvrouwen in loondienst van
thuiszorginstellingen en ziekenhuizen.
Naast een goede praktijkvoering, kunnen de aanbevelingen als houvast worden gebruikt bij het maken van
multidisciplinaire afspraken omtrent overleg, doorverwijzing en overdracht van zorg. Een goede
samenwerking tussen de eerstelijnszorg en tweedelijnszorg is dan ook een voorwaarde willen we goede zorg
bieden.

Algemene aanbevelingen
1

Elke moeder en haar baby worden door een vroedvrouw opgevolgd binnen een postnataal zorgpad.

2

De vroedvrouw stelt continuïteit van zorg voorop bij de perinatale zorgen.

3

Professionalisering en het bieden van evidence-based zorg maken deel uit van de opdracht van de
vroedvrouw.

4. Van de vroedvrouw wordt verwacht cliëntgerichte zorg te bieden.

Aanbevelingen voor de aanvang van de zorgen
1. De postnatale zorg wordt, zoveel mogelijk, reeds voorbereid in de zwangerschap, eventueel met een
huisbezoek. Dit oriënterend gesprek wordt gedocumenteerd in een (elektronisch)zorgplan.
2. Het moment waarop de intra partum zorg overgaat in de postnatale zorg dient gepaard te gaan met een
overdracht.
3. Het moment waarop de postnatale intramurale zorg (ziekenhuiszorg) overgaat in de postnatale
extramurale (ambulante) zorg moet

gepaard gaan met vooraf bepaalde ontslagcriteria voor moeder

en kind.

Aanbevelingen voor de frequentie en timing van (huis)- bezoeken
1. Het eerste postnatale huisbezoek door de vroedvrouw vindt plaats binnen de 24 uur na ontslag wanneer
het ontslag plaatsvindt binnen de 72 uur na de geboorte.
2. Er worden door de vroedvrouw postnataal een minimum aan (huis)- bezoeken voorzien
3. Na ontslag uit het ziekenhuis of vanaf dag O in het geval van een thuisbevalling.
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Aanbevelingen voor de zorgen van de moeder
1. Tijdens de eerste 7 dagen na de geboorte beoordeelt de vroedvrouw bij elk postnataal contact een aantal
zaken standaard, terwijl andere observaties enkel dienen te gebeuren op indicatie.
2. Het is aanbevolen dat moeders die tijdens de zwangerschap seronegatief bleken voor rubella, binnen de
72 uur postnataal een MMR-vaccinatie krijgen en daarover voldoende worden geïnformeerd.
3. De vroedvrouw zorgt ervoor dat Rhesus-D negatieve moeders binnen de 24 uur na de geboorte van een
Rhesus-D positieve baby anti-D-immunoglobulines toegediend krijgen.

Aanbevelingen voor de zorgen van de baby
1. Alle

baby’s

worden,

naast

de

geboortedag,

tenminste

gewogen

op

dag

3,

op

dag

5,

Tussen dag 10-14, op 1 maand en tussen 6-8 weken.
2. Bij de opvolging van de baby na ontslag uit het ziekenhuis houdt de vroedvrouw rekening met volgende
minimale basisparameters: ademhaling (30 - 60/min), hartslag (100 à 160 sl/min), temperatuur (36,5
- 37,4°C) in open bedje met aangepaste kledij, mictie en ontlasting (< 24 u spontaan geplast, < 48 u
meconium geloosd), normale kleur (volgens etniciteit).
3. Alle baby’s worden minimum 1 maal per dag gedurende de eerste 72 uur gecontroleerd op geel zien.
Dit gebeurt middels visuele inspectie.
4. Het is aanbevolen dat alle baby’s vitamine K-profylaxe na de geboorte krijgen volgens de richtlijnen van
de Vlaamse Vereniging van Kinderartsen (VVK) en dat alle ouders/ primaire verzorgers daarover worden
geïnformeerd.
5. Het is aanbevolen dat alle baby’s vitamine D-suppletie krijgen volgens de richtlijnen van de VVK en dat
alle ouders/ primaire verzorgers daarover worden geïnformeerd.
6. Alle baby’s krijgen een Vlaams bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen
volgens de bepalingen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
7. Alle baby’s krijgen een gehoortest binnen de 4 weken na de geboorte, uitgevoerd door Kind en Gezin.
8. Pasgeborenen met een moeder die positief testte op HbsAg krijgen binnen de 24 uur volgend op de
geboorte hepatitis B-immunoglobulines toegediend en worden gevaccineerd voor hepatitis B.
9. Alle baby’s krijgen 8 weken na de geboorte het nationaal vaccinatieschema aangeboden volgens de
aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad.

Aanbevelingen voor gezondheidsvoorlichting
1. Binnen de 24 uur na de geboorte geeft de vroedvrouw ouders en primaire verzorgers minimaal
voorlichting over: veilig slapen en een veilige hechting; fysiologisch herstelproces moeder; symptomen
en tekens van potentieel levensbedreigende condities bij moeder en baby; voordelen van borstvoeding
en colostrum, het ideale tijdstip van het eerste geven, voorlichting over het toedienen van kunstvoeding
en het belang van huid-op-huidcontact.
2. Tijdens de eerste 6 tot 8 weken na de bevalling geeft de vroedvrouw ouders en primaire verzorgers van
baby’s minimaal voorlichting over: de symptomen en tekens van potentieel levensbedreigende condities
bij moeder en baby; het fysiologisch herstelproces (zowel lichamelijk als mentaal); de algemene hygiëne
en verzorging van moeder en baby (met inbegrip van de fysiologische veranderingen); het creëren van
een veilige omgeving met inbegrip van veilig slapen; borst- en/of kunstvoeding; de voeding en beweging
van de moeder; seksuele activiteit en anticonceptie.
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Aanbeveling voor de voeding van de baby
1. Van de vroedvrouw wordt verwacht dat hij/zij aan lacterende moeders borstvoedingsondersteuning geeft
vanaf het eerste voedingsmoment en daarbij gebruik maakt van een geëvalueerd, gestructureerd
programma met als minimumstandaard het Baby Friendly Initiative (BFI) en dit volgens het zeven
punten plan ter bescherming, promotie en ondersteuning van borstvoeding in de maatschappelijke
gezondheidszorg.

Aanbevelingen voor de opvolging van huishouden en gezin
1. De vroedvrouw bevordert een goed verloop van de huishoudelijke taken en de opvang van andere
huisgenoten binnen het gezin.
2. De vroedvrouw bevordert de integratie van het kind in het gezin.

Aanbevelingen voor inter- en multidisciplinaire samenwerking
1. De vroedvrouw bevordert en onderhoudt goede contacten met collega vroedvrouwen.
2. De vroedvrouw bevordert en onderhoudt goede contacten met andere zorgverleners en zorgorganisaties
binnen een ruim perinataal en gezinsondersteunend netwerk.

Aanbevelingen voor gegevensregistratie en onderzoek
1. De vroedvrouw registreert de gevraagde perinatale gegevens bij het Studiecentrum Perinatale
Epidemiologie (SPE).
2. De vroedvrouw participeert bij wetenschappelijk onderzoek dat het belang van perinatale zorg
vooropstelt.

Kraamverzorgenden
•

Kraamzorg wordt geboden door kraamverzorgenden die gespecialiseerd zijn in de kraamzorg
(hebben specifieke vorming kraamzorg gevolgd). Ze hebben bijzondere aandacht voor de zorg voor
de baby en hebben kennis mbt borstvoeding. Ze hebben eveneens aandacht voor kwetsbare
gezinnen.

•

Het opstarten van de kraamzorg kort na thuiskomst kan een meerwaarde zijn. De kraamzorgdienst
engageert zich om, indien het gezin dit wenst, de kraamzorg te kunnen opstarten de dag na ontslag
uit het ziekenhuis, ook als deze dag in het weekend of op een feestdag valt.

Kind en Gezin
In de periode net na de geboorte neemt een verpleegkundige van Kind en Gezin contact op met de ouder(s).
De verpleegkundige gaat bij hen langs om kennis te maken. De verpleegkundige bespreekt met hen wat ze
kunnen verwachten en luistert naar welke ondersteuning zij willen van Kind en Gezin. Samen met de ouders
maakt hij/zij afspraken over een dienstverlening op maat.
De

dienstverlening

bestaat

uit

huisbezoeken,

consulten,

spreekuur

opvoedingsondersteuning,

ontmoetingsmomenten en ouderbijeenkomsten.
Kind en Gezin wil bij elk kind volgende elementen realiseren :
•

Bij elk kind volgen we de ontwikkeling op met het Van Wiechen onderzoek.

•

Bij elk kind bieden we een gehoortest aan voor de leeftijd van 4 weken.

•

Elk kind bieden we een oogtest aan 12 m (15 m) en 24m (30 m).

•

We bewaken dat elk kind op tijd gevaccineerd wordt door zelf te vaccineren of door te monitoren.

•

We detecteren een te trage of te snelle groei.

•

Bij elk kind begeleiden we de voeding (melkvoeding en vaste voeding) en stimuleren we beweging.

•

Bij elk kind sporen we gezondheidsrisico’s op o.a.

dysplastische heupen, niet-scrotale testes,

aangeboren hartafwijkingen , afwijkingen schedelgroei, tekort aan vit D en K en verwijzen we zo
nodig.
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•

Bij elke mama is er aandacht voor opsporen postpartum depressie door bij elk contact sensitief te
zijn en door systematisch een vermoeden PPD op te sporen als het kind de leeftijd heeft van 6
weken en 3 maanden .

•

In elk gezin geven we persoonlijke info over een veilige slaapomgeving.

•

Preventie shaken infant door een persoonlijke en actieve aanpak .

•

Positief ouderschap en opvoedingsondersteuning.

•

Sociale aansluiting van elk gezin op een netwerk of gemeenschap.

Kinesitherapie
•

Aantal terugbetaalde prestaties: 27 sessies mogelijk: 9 sessies pre of postnataal of postnataal op te
nemen. Daarnaast zijn er nog 18 courante nummers die kunnen ingezet worden.

•

Prenataal:


Doel: voorbereid zijn op een normale bevalling, actief en bewust bevallen.



vanaf 32 weken, 4 of 5 lessen.



Concreet:
•

Praktische tips in voorbereiding op de bevalling: persen, houdingsadvies, …

•

GVO bekkenbodemspieren: start oefenen bekkenbodemspieren na bevalling: na 1e
maal plassen.

•

Postnataal:


Doel: herstel van het lichaam bevorderen na zwangerschap en bevalling



Start 6 weken na vaginale bevalling, 6 tot 8 weken na sectio



Concreet:
•

Bekkenbodemoefeningen, buikspieroefeningen, …

•

behandelen rugklachten (bv tgv platvoeten: doorzakking ontstaan door gewicht
zwangerschap).

•

Sportadvies: er wordt afgeraden om te sporten de 1e 6 weken na de bevalling.
Wandelen en fietsen kan vanaf 3 weken na bevalling. Explosieve sporten kunnen
vanaf 3 maanden indien flesvoeding, af te raden in combinatie met borstvoeding

•

Praktische tips mbt houding en ergonomie (bv houding tijdens het voeden: geen
kussens achter de rug).
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Beslissingsboom voor de huisarts & vroedvrouw
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Nawoord
Bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven is vooruitgang, met
elkaar samenwerken is succes.
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