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Werkwijze – uitvoering:
Informatieoverdracht
Voor kraamvrouwen die naar het GCS komen van de afdeling Verloskunde
Erasmus MC wordt voor een overdracht gezorgd met een complete medische
brief op de dag van overname. Indien er sprake is van psychiatrische, sociale,
verslavingsproblematiek of Veilig Thuis melding wordt eerst telefonisch overleg
gepleegd voordat besloten wordt tot overdracht. Ook indien er sprake is van
speciale aandachtspunten in de zorg zoals medicijngebruik of anderszins
bijzonderheden is er eerst een telefonische toelichting.
Voor kraamvrouwen die vanuit GCS durante partu doorverwezen zijn, is een
overdracht over de e-mail, met complete medische brief, voldoende. Telefonische
toelichting is alleen nodig indien bijzonderheden zich hebben voorgedaan tijdens
partus of daarna.
Voor kraamvrouwen die in het Ronald mc Donald huis verblijven, is een medische
brief of baringsverslag per e-mail of meegegeven aan cliënte op de dag van
overname noodzakelijk. Tevens een telefonische overdracht met een mobiel
telefoonnummer van cliënte.
Losse kraambedden graag doorgeven aan ‘de verloskundige van de maand’.
januari:
West
juli:
West
februari: Oost
augustus:
Oost
maart:
West
september: West
april:
Oost
oktober:
Oost
mei:
West
november:
West
juni:
Oost
december:
Oost
Voor telefonisch contact met de dienstdoende van West: 010-4568369.
Per e-mail doorgeven van kraambedden: info@verloskundigenrotterdamwest.nl.
Voor telefonisch contact met de dienstdoende van Oost: zonder spoed 010
4141351 met spoed 06-53926880 of 0104206611
Per e-mail doorgeven van kraambedden: info@verloskundigenrotterdamoost.nl.
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Patiëntencategorieën
Bevalling is gestart op het GCS, durante partu overplaatsing naar Erasmus MC.
Overdracht terug naar GCS kan op elk gewenst tijdstip plaatsvinden mits in
overleg.
Partus met medische indicatie onder begeleiding gynaecoloog; overdracht naar
GCS na 12 uur en in overleg.

-

Plusdagen op GCS – geen kosten voor patiënt mits bevallen of opname in
het Erasmus MC
Ongestoorde vaginale partus op medische indicatie
Gecompliceerde partus door inleiding / kunstverlossing /
Manuele placenta verwijdering
Gecompliceerde partus door fluxus p.p. / totaal ruptuur /
Sectio caesarea
Kraambed i.v.m. opname baby

-

Substitutiedagen GCS – geen kosten voor patiënt
Opname van de pasgeborene op ic voorafgegaan door 1 plusdag.

Voor verlenging verblijf worden mogelijk kosten in rekening gebracht conform geldende
tarieven (zie website www.geboortecentrumsophia.nl)
-

Volgorde van plaatsing in GCS
1. Cliënten van wie de bevalling in het GCS gestart is. Deze mogen te allen tijde
teruggeplaatst worden in overleg met beide afdelingen.
2. Cliënten vanuit het EMC.
3. Cliënten die ingeschreven staan.
4. Cliënten die niet ingeschreven staan.

Wanneer er echt geen plaatsingmogelijkheid is dan als alternatief locatie Maasstad
Geboortehotel of Kraamhotel Noord aanbieden.
Werkwijze – nazorg: n.v.t.
Bijlagen: n.v.t.
Bronvermelding:
SLA tussen afdeling Verloskunde Erasmus MC en GCS 20
Disclaimer: de protocollen van het Geboortecentrum Sophia zijn beperkt geldig, de protocollen
kunnen namelijk worden aangepast. Controleer daarom bij gebruik van een uitgeprint protocol of u
beschikt over de meest recente versie via de website of het digitale GCS handboek.
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