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Beoordelaars: Expertisegroep en VSV Erasmus MC 
 
Publicatiedatum: 23 juli 2010  
 
Doel: Waarborgen continuïteit van zorgverlening; veilige overdracht van eerste lijn naar tweede lijn. 
 
Opgesteld door: Expertisegroep  
  
Bestemd voor: Kraamverzorgenden, verloskundigen en gynaecologen. 
 
Bevoegd om handelingen uit te voeren: n.v.t. 
 
Inhoud: 
Aandachtspunten: n.v.t. 
 
Werkwijze – voorbereiding: n.v.t. 
 
Werkwijze – uitvoering:  
 
Verwijzing patiënte naar tweede lijn 
 

- Wanneer een cliënt durante partu overgeplaatst moet worden naar de tweede lijn, dient dit zo 
spoedig mogelijk te gebeuren.  
 Indien er toch een wachttijd ontstaat, informeert de verloskundige elk kwartier bij de 

dienstdoende gynaecoloog over de voortgang van de overplaatsing. 
 

- Cliënt wordt onder verantwoordelijkheid en onder begeleiding van de verloskundige naar de 
verloskamers, c.q. afdeling verloskunde gebracht.  

- Kraamverzorgende is verantwoordelijk voor:  

 vervoer van de cliënt, 

 meegeven van het zorgdossier en, voor zover mogelijk, ingevuld partusverslag. (Bij 
een spoedoverdracht worden deze gegevens zo snel mogelijk na de overdracht 
verstrekt). 

- Het Geboortecentrum draagt er zorg voor dat de afdeling verloskunde de beschikking krijgt over 
gegevens NAW, verzekering en het BSN. De cliënten hebben zich in het Geboortecentrum al 
gelegitimeerd.  

- “Noodpatiënten” dienen zich bij het Geboortecentrum alsnog te legitimeren. 
 
 
Bij plaatsgebrek Erasmus MC:  

 
- Wanneer een cliënt durante partu overgedragen wordt aan de 2e lijn, en er is geen plaats op de 

afdeling verloskunde van het Erasmus MC: zie stroomschema pagina 2. 
 
 
 
Werkwijze – nazorg: n.v.t 
Bijlagen: n.v.t. 
Bronvermelding: n.v.t. 
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Stroomschema durante partu overdragen 1
e
 lijn naar 2

e
 lijn Erasmus MC

Overleg 1
e
 lijns verloskundige 

met oudste arts- assistent via

06- 33342026  = **6689

OVERNAME (in geval van 

echte nood: ALTIJD!)

Verloskundige draagt cliënt over 

met up-to-date gegevens. 

2e lijn Erasmus MC neemt zorg 

over.

        

       VOLMELDING  = WEIGERING

Mogelijk bedreigde foetale situatie: 2
e
 lijn Erasmus MC  

ziet  altijd cliënt met spoed in consult om foetale en 

maternale situatie in kaart te brengen.

Ondertussen spreken 2
e
 lijn Erasmus MC en 1

e
 lijns 

verloskundige samen af of direct een ander ziekenhuis 

geconsulteerd dient te worden en wie dat doet, of dat er 

gewacht kan worden op de uitslag van het consult. 

Geen (mogelijk) bedreigde foetale situatie: 2
e
 lijn 

Erasmus MC ziet cliënt altijd wel in consult om foetale en 

maternale situatie in kaart te brengen, na een in overleg te 

bepalen tijdsduur. 

Verloskundige consulteert direct een ander 2
e
 lijns 

ziekenhuis voor overname van zorg. De 1
e
 lijns 

verloskundige kan besluiten af te zien van het consult bij 

langere wachttijd; dit is altijd onder verantwoordelijkheid 

van de 1
e
 lijns verloskundige.

2
e
 lijn Erasmus MC 

koppelt uitslag klinisch 

consult terug naar 1
e
 lijn 

en geeft cliënt NIET vrij 

voor transport naar ander 

ziekenhuis: overname 

van zorg door 2
e
 lijn 

Erasmus MC.

Indien een ander 2
e
 lijns 

ziekenhuis al stand-by 

was wordt deze afgebeld 

i.o.m. 2
e
 lijn Erasmus MC 

en 1
e
 lijns verloskundige

Erasmus MC 2
e
 lijn 

koppelt uitslag klinisch 

consult terug naar 1
e
 lijn 

en geeft cliënt vrij voor 

transport naar ander 

ziekenhuis. 

2
e
 lijn Erasmus MC 

koppelt uitslag klinisch 

consult terug naar 1
e
 lijn 

en geeft cliënt NIET vrij 

voor transport naar 

ander ziekenhuis: 

overname van zorg door 

2
e
 lijn Erasmus MC.

Het andere 2
e
 lijns 

ziekenhuis dat al stand-

by was, wordt afgebeld 

door de 1
e
 lijns 

verloskundige

Erasmus MC 2
e
 lijn 

koppelt uitslag klinisch 

consult terug naar 1
e
 lijn 

en geeft cliënt vrij voor 

transport naar ander 

ziekenhuis. 

           

          De 1
e
 lijns verloskundige regelt dit transport.
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