Transmurale werkafspraak
Communicatie partus naar 1e lijn

Afspraken tussen verloskundigen welke lid zijn van het VSV Zwolle e.o. en de
gynaecologenmaatschap Isala Zwolle

Werkafspraak opgesteld met medewerking van:
Henriëtte van den Bor (eerstelijns verloskundige)
Ingrid Nijeboer (eerstelijns verloskundige)
Charlotte Wienbelt (klinisch verloskundige)

Gebruik voor een juiste overdracht van zorg ná de partus vanuit de 2e lijn naar de 1e lijn het volgende format:
Vermelding partusverslag in ‘losse tekst’ / samenvatting:
Indien klinische zwangerschapsbegeleiding; verloop zwangerschap, incl. sociale aspecten en beleid wat al ingezet is.
Indien geen bijzonderheden dan dat noteren.
 Start partus: Spontaan/primen/inleiding/ww/SROM/AROM
 Ontsluitingsduur + evt. bijzonderheden tijdens ontsluiting
Bijstimulatie: wel/niet, indicatie, vanaf hoe laat & bij hoeveel cm
Pijnstilling: wel/niet, PCA/EDA, vanaf hoe laat & bij hoeveel cm
 Evt bijzonderheden bij uitdrijving, bijvoorbeeld: aantal tracties bij VE / hoge VE of uitgangs VE, welke
handelingen bij schouderdystocie
 Status perineum en indien van toepassing: indicatie epi
 Bijzonderheden bij nageboortetijdperk
 Bijzonderheden bij de neonaat
 Indien van toepassing: Advies voor volgende zwangerschap of partus
 Zorg als parteur voor een compleet partusverslag, dan is het doorbellen van de partus voor een collega
gemakkelijker.

Doorbellen partus:
Wanneer?
Wie?
Wat?

Een partus wordt doorgebeld tussen 8.00 uur ’s ochtends en 22.00 uur ’s avonds.
De partus van de nacht het liefst zo vroeg mogelijk in de ochtend doorbellen.
e
Indien mogelijk belt de parteur zélf de 1 lijns verloskundige, indien dit niet mogelijk is draagt de
parteur dit over aan een collega.
Naam en geboortedatum patiënte
Indien klinische zwangerschap ook adres en telefoonnummer van patiënte
Gravida/para
Datum partus en zwangerschapsduur bij partus
Medische indicatie
Start partus: Spontaan/primen/inleiding/ww/SROM/AROM
Duur/verloop partus:
-Bijstimulatie: wel/niet, indicatie, vanaf hoeveel cm
-Pijnstilling: wel/niet, PCA/EDA, vanaf hoeveel cm
-Ontsluitingsduur + evt. bijzonderheden tijdens ontsluiting
Duur/verloop uitdrijving:
-uitdrijvingsduur
-evt. bijzonderheden bij uitdrijving (aantal tracties bij VE /
hoge VE / uitgangs VE, welke handelingen bij schouderdystocie)
Geboortetijdstip, geslacht, naam, gewicht en Apgar van neonaat
Duur/verloop nageboortetijdperk:
-duur nageboortetijdperk
-evt. bijzonderheden bij nageboortetijdperk
-totaal vaginaal bloedverlies
-status perineum (indien van toepassing: indicatie epi)
Verwachting wanneer naar huis
Evt. beleid of aandachtspunten voor kraambed, bijv. medicatiegebruik

Ontslag na partus:
Indien de kraamvrouw niet op de dag van de partus naar huis gaat wordt haar ontslag niet standaard doorgegeven aan
e
de 1 lijns verloskundige, maar op indicatie wel (bijv. bij taalbarrière, bijzondere casus, lage SES).
Mw. wordt door de verpleegkundige geïnstrueerd de verloskundige te bellen dat zij naar huis gaat / thuis is. Indien zij in
de nacht naar huis gaat belt zij haar thuiskomst aan het begin van de ochtend door.
e
De 1 lijns verloskundige kan het ontslag checken bij mw. zelf, bij het secretariaat van V4.4 (038 – 424 4591), de zoco
(038 – 424 7978) of de dienstdoende klinisch verloskundige (038 – 424 8161) of arts-assistent (038 - 424 7408).
e
De kraamvrouw krijgt een ontslagbrief mee voor de 1 lijns verloskundige en een kraamoverdracht voor de
kraamverzorgster. De huisarts van de desbetreffende kraamvrouw krijgt een ontslagbrief per post of via Edifact.
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