
 

 

                                             
Protocol Verloskundig Centrum 

 

- Bij de kraamvrouw mag er getemperatuurd worden onder de oksel. 
Wanneer de temperatuur verhoogd is, deze wel graag rectaal nameten.  

 

- Na een partus mag een kraamvrouw zonder geplast te hebben naar huis. Dit 
wel graag vermelden bij het telefonisch doorgeven van het ontslag. 

 

- Het starten met kolven hoeft niet overlegd te worden met ons.  
 

- Wanneer de situatie ernaar is, mag er bijvoeding worden gegeven. Dit hoeft 

niet overlegd te worden met ons. In principe bij een gewichtsverlies van 7 %, 

volledig bijvoeden met kunstvoeding en niet wachten tot 10%. 
 

- In principe is ons weegbeleid om iedere dag de baby te wegen, tenzij na 

overleg anders is afgesproken. 

 

- Bij temperatuurproblemen van de baby, zowel verhoging als een te lage 

temperatuur, wensen wij gebeld te worden. Bij hypothermie (<36.5gr) 

inbakeren, met folie/matje, muts en kunstvoeding geven. Bij hyperthermie 

(>37.5gr) opnieuw temperatuur opnemen na 2 uur. 

 

- Als de baby niet binnen 24uur na geboorte heeft geplast dat aan ons 

doorgeven 
 

- Het gebruik van een tepelhoedje als (tijdelijk) hulpmiddel vinden wij geen 
probleem. 

 

- Onze visie is dat het baden van de wond in welke oplossing dan ook, geen 
onderdeel is van de wondverzorging. Wond goed spoelen met de sproeier 
met lauwwarm water en zoveel aan de lucht te laten drogen.  
 

- Op de 5e dag of later na geboorte komt GGD op huisbezoek voor de 
gehoorscreening en hielprikscreening. Graag de baby na geboorte 
aanmelden bij GGD. 
 
 

 



 
In geval van spoed altijd bellen! Anders graag na 9 uur ’s ochtends in verband met 
onze dienstoverdracht.  
Liever niet de ‘spoedlijn’ (1) kiezen als er geen levensbedreigende spoed is. 
 
 
De bereikbaarheid is via ons centrale nummer: 076-5657177. BGG 0900-1515.  
Bij geen gehoor op het centrale nummer wordt er automatisch doorgeschakeld naar 
een telefonische dienst, die je in contact brengt met de dienstdoende verloskundige.  
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