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ALARMTEKENS IN DE 

ZWANGERSCHAP



Voortijdig harde buiken

Vanaf 20 weken pijnloze zwangerschapscontracties

(= Braxton-Hicks)

 30 tot 60 seconden

 gemiddeld 1x per uur

 toename bij volgehouden inspanningen

 afname bij platte rust en warm bad

 bij twijfel: meetellen liggend met opgetrokken knieën



Voortijdig harde buiken

Monitor
Opening van de 
baarmoederhals 

Lengte van de baarmoederhals

WERKSTOP
Lichte thuisactiviteit

Platte rust

Ziekenhuisopname
Weeënremmer-infuus

Longuitrijping

Transfert naar 
Maternele Intensive Care

MIC



Vochtverlies

•aanhoudend waterverlies

•meermaals gulpen waterverlies in etmaal

Nazicht op raadpleging of verloskwartier



Vochtverlies

• barrière tegen microben valt weg

• weeën & bevalling volgen meestal binnen de week

ZWANGERSCHAPSDUUR bepaalt aanpak

VOORBEREIDING  premature baby



Zwangerschapsvergiftiging

thuis last van:

• hoofdpijn

• scotomen (zwarte vlekjes zien)

• oedeem

• maaglast

in het ziekenhuis:

• hoge bloeddruk

• eiwitten in urine

• bloedname



Bloedverlies in de zwangerschap

• hoeveel?

• helderrood? Bruinverlies?

• na vaginaal onderzoek of vrijen?



Minder kindsbewegingen

• met opgetrokken knieën 30’ in de zetel gaan 

liggen en de bewegingen observeren

• Probeer iets suikerrijks te eten en/of drinken

• bij ongerustheid altijd komen voor controle!



SECTIO OF KEIZERSNEDE



Sectio/keizersnede

Gepland (EA)

• stuitligging

• repeat sectio

• voorliggende placenta

Niet gepland (EA)

• niet vorderende ontsluiting of indaling

Dringend (algemene narcose)

• slechte harttonen van de baby

partner kan niet aanwezig zijn in de operatiekamer, wel in de wachtkamer



Voorbereiding sectio

• bij een geplande sectio: NUCHTER aanmelden

• lavement

• monitoring

• scheren van de pubis

• bloedname

• infuus (tot 2 dagen na de bevalling)

• medicatie voor de maag

• blaassonde (tot 2 dagen na de bevalling)

• TED–kousen

• Clexane (na de keizersnede)
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• Partner aanwezig tot na de geboorte van de baby

• Daarna met de vroedvrouw (en de kinderarts) terug 

naar de afdeling voor verzorging van de baby

• Mama wordt zo snel mogelijk na de ingreep naar de 

kamer gebracht



INDUCTIE
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Natuurlijke manieren om de arbeid 

op te wekken?

wandelen

warm 

bad

vrijen

tafelbier

eten en 

drinken 

trappen 

doen



Inductie

Definitie:

De bevalling in gang zetten voor of na de uitgetelde

datum omwille van het welzijn van moeder en/of kind.

Indicaties: enkel medische reden!

• hoge bloeddruk

• diabetes

• > 41w zwanger

• weinig/geen vruchtwater

• ernstige groeiachterstand



Inductie

methoden:
• vaginaal Prostin tabletjes

• Ballon catheter

• KBV (kunstmatig breken van de vliezen)

• Synto – infuus

nadelen:
• extra bewaking van m&k (ZHopname – CTG)

• sneller sterke, pijnlijke contracties

• langere duur – vaker epidurale verdoving

• meer kans op kunstverlossing



PREMATURENAFDELING OF N*





N*: niet – intensieve  prematurenafdeling van de kraamafdeling

Wie wordt hier opgevangen? (bepaald door kinderarts)

• prematuren

• dysmaturen

• moeilijke start

Controle via monitoring! Alarmen worden doorgeschakeld naar

de verantwoordelijke vroedvrouw

Dagelijks bezoek van de kinderarts

Prematurenafdeling/N*



Vaste voedingsuren 

(8u – 11u – 14u – 17u – 20u – 23u – 02u – 5u)

Meehelpen bij de verzorging en de voeding

Bezoekmomenten voor familie: 16u15 – 16u45

19u15 – 19u45

Ouders zijn ALTIJD welkom! (badge)

Prematurenafdeling/N*



KRAAMAFDELING



Observatie moeder

• baarmoeder

• bloedverlies

• episiotomie

• T° / BD / pols

• Algemeen welzijn

Observatie kind

• algemene aspect: kleur, ademhaling,…

• voeding

Controle na de bevalling



Verblijfsweetjes

• opnameduur: 

• 1e kindje:  max. 4 dagen 

• volgende kindjes:  max. 3 dagen 

• 2de dag: bloedname bij de mama

• 4de dag of 72u na geboorte: Guthrietest bij de baby



Bezoekuren

• 11u – 13u en 15u – 20u

• RUSTMOMENT TUSSEN 13U EN 15U!

• partners hebben onbeperkt toegang op éénpersoonskamer

Voor 11u is de afdelingsdeur gesloten:

- voor een vlot verloop van de ochtendverzorging

- om de jonge mama de kans te geven te rusten

- partner dient aan te bellen 

– gelieve geen andere bezoekers mee te brengen

Tip: “beperkte” bezoekuren noteren op het geboortekaartje



Kamerkeuze

Privé kamer met douche



Kamerkeuze

Privé kamer zonder douche



Kamerkeuze

Tweepersoonskamer



Extra mogelijkheden voor partner

•gebruik maken van 3 maaltijden per dag: 

ontbijt € 6,00 ; middag € 12,00 ; avond € 8,00

• Overnachting op grote éénpersoonskamer 

mogelijk



Let op !!! 

• keuze voor éénpersoonskamer: 

supplementaire erelonen door artsen

• hospitalisatieverzekering: 

contact opnemen vóór de bevalling!!

Niet alle verzekeringen dekken alles!



Babyverzorging



Babyblues

• rond dag 3-4

• huilen zonder reden, prikkelbaar, neerslachtig

• normale hormonale reactie op bevalling

• doorgaans van voorbijgaande aard

• op korte tijd veel veranderingen, zowel lichamelijk, 
emotioneel als sociaal
 wennen aan een nieuwe rol en het lichaam moet herstellen 

van de geleverde inspanning

• praat erover!



Vroedvrouw-peripartumcoach

Als je zwangerschap en/of bevalling niet gaat zoals 

verwacht:

• durf hulp te vragen

• praat erover

• heb als partner begrip

Annick Jossa: 0496 / 044 303



Zwangerschapscoach

Wat doet een zwangerschapscoach?
• informatie

• administratieve hulp

• kinderbijslag en kraamgeld aanvragen

• uitzoeken mogelijkheden voor thuishulp

• ondersteuning

• gratis



Kind & Gezin

• opvolging baby’s tot 2,5 jaar i.v.m. 

gewicht, lengte, motoriek

• vaccinaties, nadien worden deze 

opgevolgd door het CLB (school)



SOCIALE ASPECTEN VAN DE 

ZWANGERSCHAP



Aangifte

• verplicht binnen 15 dagen na de geboorte

• gemeentehuis plaats van geboorte 

gemeentehuis Heusden-Zolder, op AFSPRAAK

• wijziging wet i.v.m naamgeving:

beide ouders aanwezig bij aangifte van 1e kind

• Meenemen!
 identiteitskaarten 

geboorteattest 

trouwboekje / erkenning



Erkenning

Belangrijk de erkenning in de zwangerschap te doen 

indien  niet gehuwd! (Gemeentehuis in je woonplaats)



Ouderschapsverlof

• recht voor beide ouders

• tot leeftijd 12 jaar

• 3 maanden op voorhand

schriftelijk aanvragen

• 4 maanden in totaal

• www.rva.be



Vaderschapsverlof

• = geboorteverlof

• 10 dagen, 3 dagen dadelijk op te nemen na bevalling 

andere 7 vrij te kiezen

• binnen 4 maanden na geboorte opnemen

• aanvragen aan werkgever: uitkering via ziekenfonds



Borstvoedingsverlof
= een gunst, geen recht

• tot max 5 maanden na de bevalling (soms onbetaald)

Borstvoedingspauzes
= een recht (te bespreken met werkgever):

• 2 pauzes van 30 min (werkdag min 7u30)

• 1 pauze van 30 min (werkdag 4-7u30)

• tot max 9 maanden na geboorte 

• maandelijks attest van arts of van het consultatiebureau van K&G



Kraamgeld - kinderbijslag

Vanaf januari 2019  GROEIPAKKET

Kraamgeld

• startbedrag (éénmalig)= 1122 euro

• aanvragen vanaf 6 maanden zwangerschap

Kinderbijslag

• maandelijkse bijdrage aan moeder

• 163,20 euro per kind

Meer info op www.groeipakket.be



Thuisvroedvrouwen

• verdere opvolging thuis

• terugbetaald door ziekenfonds

• tot dag 6 elke dag recht op huisbezoek

• vanaf dag 6 recht op nog 7 huisbezoeken + evt 3 

met motivatie, nadien enkel op doktersvoorschrift

• liefst al contacteren tijdens de zwangerschap



Nuttige websites

• www.vroedvrouwen.be

• www.gezondheid.be 

• www.BVL-borstvoeding.be

• www.kindengezin.be

• www.rva.be

• www.gezondzwangerworden.be

bij vragen: personeelsdienst eigen werk of onze 

zwangerschapscoach



BORSTVOEDING OF 

FLESVOEDING
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Flesvoeding

2 soorten

Nutricia (Nutrilon)

Nestlé (Nan optipro) 

1 maatje/30 ml water

bv. Evian

uitleg volgt op kraamafdeling



• vanaf de geboorte om de 3 uur een flesje 

• zelf bijhouden wanneer de baby moet eten

• ‘s nachts op vraag (>2800 gram)

• minstens 7 à 8 voedingen per dag

• voedingsboekje goed invullen

Flesvoeding



Borstvoeding
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Vraag 1:

Als je kleine borsten of ingetrokken tepels 

hebt, kan je geen BV geven.

Fout!
• Melklierweefsel – vetweefsel

• massage

• tepels rollen tussen de vingers

• tepelhoedje

• kolven (+/- 2dagen bij gebruik TH => minder stimulatie)



Vraag 2:

Een baby moet zo snel mogelijk na de 

bevalling aangelegd worden.

Juist!
• +/- 1uur heel alert 

• moeder – kind binding

• sterke zoekreflex

• warmte

• veel oefenen de eerste dagen

• colostrum 



Vraag 3:

BV geven verandert het model van je borsten.

Fout!
begin zwangerschap: 

• uitbreiding van melkklierweefsel (borsten zwaarder + voller)

laatste maanden: 
• toename bloedtoevoer

• tepelhof groter en donkerder



Vraag 4:

Het ‘foutief aanleggen’ is de belangrijkste 

factor in het ontstaan van tepelkloven of 

pijnlijke tepels .

Juist!
• eerste dagen 15 à 20 min per borst

• preventief: Purelan (bevordert opbouw van natuurlijke huidvetten)

• behandelend: Cicaplast

• hulp vragen!

• juiste houding





Vraag 5:

Een “borstvoedingsbaby” drinkt ’s nachts nooit.

Fout!
• 7 à 8 tot 12 voedingen/ 24u

 goed gewicht (+/- 2800g en à term)

 komt goed bij (< 10% van het geboortegewicht)

 alert en levendig

= alles oké

• dag: om de 3u wakker maken

• nacht: max 6u doorslapen 



Vraag 6:

Je kan in het begin best zorgen dat een kind 

aan beide kanten drinkt bij elke voeding.

Juist!
• stimulatie van de beide borsten

• 15 à 20 min/ borst

• verschillende houdingen  

• Hulp vragen!



Vraag 7:

Dag 3 à 4 na de bevalling zijn pijnlijke 

gespannen borsten normaal?

melkstuwing / bloedstuwing

• massage

• warmte voor de voeding (KPK)

• koude na de voeding
• verschillende houdingen

• evt. éénmalig kolven

Juist!



Vraag 8:

De samenstelling van de voeding verandert in 

functie van de leeftijd van de baby.

Juist!



Vraag 9:

Het is belangrijk de pasgeborene de tijd te 

geven om aan de 'achtermelk' te geraken.

Juist!
eerst snel en licht zuigen  “let down reflex” of “toeschietreflex”

= zoete waterige voormelk

daarna langzamer en dieper  veel melk

= voedzame vette achtermelk met meer energie



Vraag 10:

Een vrouw die borstvoeding geeft, moet extra 

vocht innemen.

Juist!
meer dorst tijdens het voeden



Vraag 11:

Ook al drinkt mijn baby niet aan de borst de 

eerste dagen, toch komt de melk op gang.

Fout!
geen stimulatie = geen melk

5 à 10 % verlies van geboortegewicht  (pas na +/-2weken terug op gewicht)



Vraag 12:

Van BV krijgen baby’s vaak diarree en braken 

veel.

Fout!



Meconium 
(vruchtwater, huidcellen, vernix,..)

overgang BV stoelgang 

• stoelgang:   +/- 3x per dag

• braken:
o onrijp maag- en darmstelsel

o sterke toeschietreflex

o te veel melk (veel productie of krachtig zuigen)



Vraag 13:

Als mijn kindje op zijn handjes zuigt, de lippen 

likt of draait met zijn hoofdje dan weet ik dat 

hij/zij honger heeft.

Juist!







Wij wensen jullie nog een 

fijne zwangerschap toe!

Tot op de kraamafdeling!


