PARALLELLE ACTIES VITAAL BEDREIGDE NEONAAT IN DE THUISSITUATIE JONGER DAN 14 DAGEN
Doel:
Streven naar stabilisatie (masker en ballon) en snel vervoer van de neonaat naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis met adequate opvang* waar kinderarts(/neonatoloog), opvang locatie en materialen gereed zijn voor opvang,
waarbij IV/IO-toegang/intubatie/komst MMT niet noodzakelijk is.

Situatie één of meer
kenmerken:
- Prematuur < 32 weken
- Geen of insufficiënte
ademhaling
- Slap en/of niet reactief
- Hartactie persisterend
>160/min of < 100/min
- Ernstige en/of
persisterende
bleekheid/cyanose

Verloskundige
Bel MKA¹ voor A1 rit
informatie:
- Baby-reanimatie;
- Vermeld jonger/ouder dan 32
weken
- vermelden naar welk ziekenhuis
transport
Reanimatie volgens
NRR-NLS-richtlijn
Zodra situatie dit toelaat:
Zoek rechtstreeks contact met KA
voor overdracht

¹ Verloskundig spoednummer
MKA
Regio NOG
088- 051 1783
Regio IJsselland 088- 051 1786
Regio Twente 074- 250 8899
Regio Flevoland 0320- 276 990

Aanmelden voor casus evaluatie
info@netwerkacutezorg.nl

Nijmegen

038- 424 7392
088- 755 5555,
sein 2910
024- 361 1111,
sein 86016

*Opmerking
Afhankelijk van de situatie
klinisch en qua afstand, kan het
nodig zijn omwille van de
snelheid af te wijken van deze
richtlijn. Bijv. bij prematuur <
32 weken op een afstand van
25 min naar dichtstbijzijnde
ziekenhuis of 30 min naar
NICU-centrum. Vermijden van
een 2e transport kan met
stabiele neonaat beter zijn.

Ambulance/Mobiel Medisch Team
(MMT)

Kinderarts (KA) dichtstbijzijnde
ziekenhuis

Melding vitaal bedreigde neonaat

Aankomst op locatie

Melding vitaal bedreigde neonaat
via SEH

2 ambulances + MMT inzetten
Nee

SEH dichtstbijzijnde ziekenhuis met
kinderarts alarmeren
informatie:
- Baby-reanimatie;
- Vermeld jonger/ouder dan 32
weken
- Graag alles klaarmaken om een
neonaat op te vangen
- Nadere informatie volgt
Overweeg inzet verloskundige voor
ondersteuning indien niet aanwezig
(ook bij 112-melding)
Afschalen:
·
MMT annuleren indien nog
niet op locatie
·
SEH informeren
informatie:
- Situatie minder urgent
- Nadere informatie volgt via
verloskundige en ambulance

² Nummer neonatoloog
Zwolle
Utrecht

Meldkamer ambulancezorg (MKA)

Overwegingen
·
Overweeg advies ter plaatste door
direct contact met KA
dichtstbijzijnde ziekenhuis.
Indien ziekenhuis Zwolle dan
overleg neonatoloog.
·
Overweeg een extra verloskundige
te bellen
·
Overweeg contact met arts-ass
gynaecoloog/klinisch
verloskundige voor opname
moeder

Opmerking
Informeer SEH indien neonaat op
transport naar ander ziekenhuis gaat.

Vitaal bedreigde
neonaat?

Ja

Opvang vitaal bedreigde neonaat
voorbereiden zonder verdere
informatie van de MKA
Bereikbaar voor telefonisch advies
aan verloskundige/ambulance

LPA/protocol MMT
SEH inlichten over opvanglocatie
Z.s.m. transport vitaal bedreigde
neonaat naar dichtstbijzijnde
ziekenhuis met adequate opvang
Bel altijd zelf met aanrijdend ziekenhuis
via gebruikelijke routing (kan SEHcoördinator zijn) en vraag instructie
- waar je verwacht wordt
- aan wie je de vooraankondiging doet

Overdragen vitaal bedreigde
neonaat

Overwegingen
·
Overweeg advies ter plaatste door
direct contact met KA
dichtstbijzijnde ziekenhuis. Indien
ziekenhuis Zwolle dan overleg
neonatoloog.
·
Overweeg raadplegen Officier van
Dienst Geneeskundig om
afspraken te borgen en/of na te
lopen.
·
Overweeg om moeder met een
ambulance op medische indicatie
naar het ziekenhuis te vervoeren.

Opvang vitaal bedreigde neonaat
Perinatale audit

KA beoordeelt of en wanneer
overleg plaatsvindt met
neonatoloog² (o.a. inzet NICUtransport)

Opmerking
·
NICU indicaties zijn in elk geval <
32 weken, observatie na ABC(D)
reanimatie (zn koeling <6 uur).

Telefoonnummers en opvanglocaties in ziekenhuis

Deventer Ziekenhuis
 d.d. kinderarts 0570-535353, vragen naar d.d. kinderarts
Opvanglocatie: Aanrijden via hoofdingang DZ, door naar neonatologie route 100,
1e verdieping
 opvanglocatie: 0570-535325

Isala Zwolle
 d.d. kinderarts 038-424 7391  d.d. neonatoloog 038-424 7392
Opvanglocatie: Instabiele neonaat: SEH of Stabiele neonaat: V4.3
 opvanglocatie: SEH 038-4247136, V4.3 038-4245350

Gelre Ziekenhuizen, locatie Apeldoorn
 d.d. kinderarts 055-8446040
Opvanglocatie: Couveuse afdeling
 opvanglocatie: 055-5811690

Röpcke Zweers Ziekenhuis Hardenberg
 d.d. kinderarts 0523-276480 (9.00-17.00 uur),  0523-276000 (17.00-9.00 uur),
vragen naar d.d. kinderarts
Opvanglocatie: Via SEH direct naar kinderafdeling
 opvanglocatie: SEH 0523-276666, Kinderafdeling 0523-276856

Gelre Ziekenhuizen, locatie Zutphen
 d.d. kinderarts 0575-592196 (9.00-17.00 uur),  0575-592592 (17.00-9.00 uur)
Opvanglocatie: Via SEH direct naar kamer 306 (zuigelingenafdeling)
 opvanglocatie: 0575-592889

Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk
 d.d. kinderarts 0341-463902
Opvanglocatie: Moeder-kind centrum
 opvanglocatie: couveuse-afdeling 0341-466595
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