GCS 408.1 Protocol verzorging kraamvrouw na sectio caesarea
Proceseigenaar: medewerker
Versiedatum: 02-07-2018
Versie: 05
kwaliteit processen

Beoordelaars: Expertisegroep
Eerste publicatiedatum: 23 juli 2010
Doel: het verzorgen van een kraamvrouw na sectio.
Opgesteld door: Expertisegroep
Bestemd voor: kraamverzorgenden/verloskundigen
Bevoegd om handelingen uit te voeren:
- kraamverzorgende1 (niet bevoegd voor het verwijderen van staples en steristrips).
- verloskundige verwijdert hechtingen/staples en steristrips.
- Kraamverzorgende1 geeft op voorschrift van arts fraxiparine.
Inhoud:
Aandachtspunten:
- wondinfectie
- pijnbeleving.
- mobiliseren
NB: fundusstand wordt na een sectio niet gecontroleerd.
Werkwijze – voorbereiding:
- de eerste 24 uur verblijft de cliënt op de afdeling verloskunde van het Erasmus MC of
in een ander ziekenhuis.
- Neem de gegevens uit de overdracht over in het zorgdossier en neem contact op met
verwijzend verpleegkundige/gynaecoloog bij onduidelijkheden.
- Controleer medische overdracht op voorschrift medicatie.
Werkwijze – uitvoering:
2e & 3e dag post sectio
- naast temperatuur- en polscontrole, 1 x daags bloeddruk meten (zie GCS 420.1)
- wondcontrole
- nog geen ontlasting gehad, dan microlax geven (op indicatie van verloskundige)
- Fraxiparine wordt op voorschrift van arts door kraamverzorgende1 gegeven (zie GCS
418.1).
4e dag post sectio
- temperatuur- en polscontrole
- wondcontrole
- bij vervuilde steristrips, aan verloskundige verzoeken deze eerder te verwijderen.
De hechtingen/stapels
- De staples worden vanaf de 6e dag post sectio door de verloskundige verwijderd
- Hechtingen bij een mediale incisie worden de 8e dag post sectio door de
verloskundige verwijderd.
- Hechtingen/staples worden verwijderd zonder voor- en achteraf te desinfecteren.

1

mits hiertoe bevoegd en bekwaam middels scholing
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Pijnstilling
Zo nodig : 4 x 1 gram paracetamol (na overleg verloskundige)
Diclofenac op voorschrift arts of in overleg met verloskundige (ga voorschrift na in
medisch dossier/overdracht).
Werkwijze – nazorg: n.v.t.
Bijlagen: n.v.t.
Bronvermelding/Literatuur:
Protocol Sectio caesarea afdeling verloskunde Erasmus MC
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