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Beoordelaars: VsV Erasmus MC
Eerste publicatiedatum: 23 juli 2010
Doel: handelen bij fluxus postpartum (vaginaal bloedverlies binnen 24 uur pp > 1000 cc).
Opgesteld door: Expertisegroep
Bestemd voor: verloskundigen/ kraamverzorgenden1
Bevoegd om handelingen uit te voeren: kraamverzorgende assisteert op verzoek en op
aanwijzingen van de verloskundige.
Inhoud:
Aandachtspunten:
Verhoogd risico op een fluxus postpartum:
- multipara (para > 3)
- vastzittende placenta/ MPV (in anamnese).
- BMI > 35
- Zwangerschapshypertensie
- Hb <6.5 mmol/l (3e trimester)
- Langdurige uitdrijving
- ruptuur
- impressie/expressie
Werkwijze – voorbereiding:
Benodigdheden:
- bloeddrukmeter
- Syntocinon klaarleggen
- benodigdheden voor catheterisatie
- benodigdheden voor hechten
- benodigdheden voor inbrengen infuus.
- noodbox klaarzetten en controleren op compleetheid (staat i/d Linnenkast)
Werkwijze – uitvoering
Op verzoek van verloskundige:
- bloedverlies wegen en noteren (matjes wegen)
- cliënt warm houden (bloedstolling)
- bloeddruk meten
- pols tellen
- blijven praten met de cliënt
- baby aanleggen
- in houding vlg. Trendelenburg leggen (voeteneinde omhoog)
- verloskundige assisteren bij catheteriseren (zie GCS 311 Werkinstructie assisteren bij
eenmalige blaascatheterisatie)
- assisteren bij inbrengen infuus
- arts-assistent gynaecologie bellen **6689 of **6696
1

middels scholing bevoegd en bekwaam in genoemde (risicovolle) handelingen.
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-

uteruscompressie toepassen

Werkwijze – nazorg:
- overplaatsing Erasmus MC
- Client word per verlosbed overgeplaatst naar de verlosafdeling. De
partusassistente gaat mee voor de overdracht.
hulp inroepen van kraamverzorgende Geboortecentrum
- de benodigdheden voor de geboortekamer aanvullen
- de noodbox controleren en indien nodig aanvullen.
- invullen audit format HPP [3]
Bijlagen: n.v.t.
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