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Casus 1

- Mevrouw X en baby (37 weken, 2700gr.)

- Kort aanleggen, kolven en cup

- Vroedvrouw A: verandering beleid

- Vroedvrouw B: niet op de hoogte



Casus 2

Mevrouw Z wenst op 24/12 na 2 dagen verblijf 

op de materniteit (48u) naar huis te gaan. 

Vroedvrouw A zoekt tevergeefs naar een 

zelfstandige vroedvrouw voor opvolging thuis.                                               



Casus 3

Zelfstandige vroedvrouw B komt 25/12 langs 

bij mevrouw Z. Het kindje van mevrouw Z is 

icterisch en lui aan de borst. 

Zelfstandige vroedvrouw B vindt op de 

ontslagbrief van mevrouw Z niet terug of haar 

kindje een controle bilirubine heeft gekregen. 



Probleem

 Duidelijkheid/ transparantie

 Communicatie

 Samenwerking

 Intra- en extramuraal

Oplossen voor verhogen

kwaliteit van zorg



Uitgangspunt

Verbeteren voorgaande punten:

Garanderen dat elke vrouw de vlotte,             

transparante, tijdige, juiste zorg en 

informatie krijgt die past bij haar noden 

zowel intra- als extramuraal. 



Oplossing

Zorgpad

een complexe interventie om de 

gemeenschappelijke besluitvorming en 

organisatie van zorgprocessen te 

verwezenlijken voor een specifieke 

patiëntengroep gedurende een gedefinieerd 

tijdskader ?

Wie doet/zegt wat wanneer binnen het 

zorgproces en hoe is dit duidelijke voor andere 

zorgverleners en de patiënt.



Doel

 De ontwikkeling en implementatie van een transmuraal

postnataal zorgpad vanaf bevalling in het UZ Brussel tot 6 

weken postpartum.



Betrokken partijen

Intramuraal

 Projectmanagers

 Diensthoofd moeder-kind

 Wetenschappelijk 

medewerker

 Vroedvrouwen VK

 Hoofdvroedvrouw VK

 Vroedvrouwen Mat

 Hoofdvroedvrouw Mat

 Gynaecoloog

 Pediater

 Kinesitherapeuten

Extramuraal

 Zelfstandige vroedvrouwen

 K&G

 ONE

 Familiehulp

 Expertisecentrum Volle 

maan

 Solidariteit voor het gezin

 Huis van gezondheid



Inclusiecriteria

Normaal

Fysiologisch prepartum

Fysiologische vaginale partus

Ongecompliceerde sectio

Fysiologisch postpartum

Neonaat van min. 36 weken die 

samen met de moeder ontslagen 

wordt



Methode: 7 fasen methodiek 

1) screenings-fase

2) projectmanage-
mentfase

3) diagnosestelling-
en objectiverings-

fase

4) ontwikkelings-
fase5) implementatie-fase

6) evaluatie-
fase

7) Continue opvolgings-
fase



Methode

Fase 3          Huidige situatie in kaart 

Fase 4 
- Evidentie

- Knelpunten wegwerken

- Afspraken 

 Flowchart uittekenen 



Flowchart



briefing



Matrix per discipline



Ontslag en extramuraal



Concreet

 Prenataal zelfstandig vroedvrouw / huisarts 

regelen (controle consultatie)



Concreet

 Implementatie zorgpad in EVD

 Vroedkundig en GVO

- Moederdossier             Oktober 2015

- Babydossier                 Voorjaar 2016











Concreet

 Herwerking brochure van de materniteit

 Ontwikkeling ontslagchecklist 

 Moeder

 Baby





Gynaecoloog

Borsten Temp < 37,5°C Ontslagbrief

BM Bloeddruk/pols Voorschrift kiné

Lochia Hemoglobine > 9g/dl Bewijs partus ( 3x)

Perineum Normaal uitzicht borsten Voorschrift anticonceptie

Pijn Normale baarmoederinvolutie Voorschrift nodige medicatie

Vermoeidheid Normaal lochia

Parameters Normale heling perineum/sectiowonde

Mictie gaat vlot en zonder klachten

Stoelgang gemaakt

Pediater

Raadgeving aan ouders

Algemeen uitzicht Gehoortest Normaal klinisch onderzoek Voorschrift vitamines baby

Huidskleur Navelverzorging Vitale tekens stabiel sinds minstens 12u Ontslagdocument baby

Hoofdje (na ventouse) Producten/ tijdstip badje Normale huidskleur en goede biliwaarde (bilicheck en/of labocontrole) Nuttige telefoonnummers

Oren/ ogen/ neus Vitamines ( konakion / D-cure)

Voeding gaat goed (baby drinkt frequent, lang genoeg/voldoende 

hoeveelheid)

Gehemelte Navragen pediater/huisarts/K&G/ONE Normaal uitscheidingspatroon

Clavicula MM heeft opvolging voor thuis (pediater/huisarts)

Thorax/ abdomen Flesvoeding MM weet hoe/hoeveel vitamines te geven aan baby

Auscultatie hart/longen Bereidingswijze (theorie/ niet praktisch) MM weet hoe navel te verzorgen

Heupen Steriliseren flesje  (theorie) De guthrie is geprikt of meegegeven naar huis

A. femoralis palpeerbaar Type melk

Geslachtdelen Huidige hoeveelheid  te drinken MM kreeg info ivm FV

Anus

Neurologisch onderzoek

Kinesitherapeut

Basisoefeningen Belang en functie bekkenbodemspieren MM kent belang en functie bekkenbodemspieren Oefeningen voor thuis

Baarmoederinvolutie: kans op naweeën na  bekkenbodemoefeningen MM kent basisoefeningen ikv bekkenbodemspieren Website met gegevens kiné id buurt

Verzorging perineum: wachten met seksuele betrekkingen, massage 

perineum, glijmiddel MM kent goede drank en plasgewoontes www.kinesist-vinden.be

Pijn: naweeën door oefeningen, bekkeninstabiliteit, sectio MM weet waar ze kiné voor thuis kan vinden www.noskines.be
Rust: geen zware/sportieve fysieke activiteit. Kan pas bij perfecte 

bekkenbodem

Alarmsignalen: fysieke

Goede plas en drankgewoontes

Start postnatale kiné bekkenbodemreeducatie na 6wk



Concreet

 Ontslagbrief voor zelfstandige vroedvrouw 

aangepast in samenwerking met 

zelfstandige vroedvrouwen

 Document met gegeven GVO op moment 

van ontslag bij ontslagbrief zelfstandig 

vroedvrouw (leidraad voor ontslag)



Toekomst

 Volledige implementatie zorgpad

 Evaluatie na 6 maanden 

 Continue opvolging

 Vervroegd ontslag

1) 
screenings-

fase

2) 
projectmanage

-mentfase

3) diagnosestelling-
en objectiverings-

fase

4) 
ontwikkelings-

fase

5) 
implementatie-

fase

6) 
evaluatie-

fase

7) Continue 
opvolgings-fase



Vervroegd ontslag

 Prenatale start

 EVD

 Ontslagchecklist

 Postnatale consultatie door vroedvrouw

 Heropname uitwerken

 Terugkoppeling van thuiszorg naar 

ziekenhuis



Casussen

 Casus 1: BV beleid in EVD

 Casus 2: Vroedvrouw prenataal geregeld

 Casus 3: Ontslagbrief zelfstandige 

vroedvrouwen



Conclusie

Zorgpad =

 Verbeteren van kwaliteit van zorg

 Voorbereiding vervroegd ontslag 



Wat we deden was al goed …

… maar verbetering is steeds mogelijk!

Sophie.VanKerckhoven@uzbrussel.be
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