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Regionaal Protocol 

Regeling spoedeisende zorg LEO 
 

 

Regeling spoedeisende verloskundige zorg regio LEIDEN, BOLLENSTREEK en 

ALPHEN 

- Iedere verloskundigenpraktijk heeft een Samenwerkingsziekenhuis en elke 
verloskundige heeft een contract met de 3 ziekenhuizen (Diaconessenhuis, Lumc, 
Rijnlandziekenhuis). 

- Een Samenwerkingsziekenhuis mag aan ‘haar’ praktijken een verwijzing vallend onder 
de rubriek ‘acuut’ niet weigeren. 

- Een Samenwerkingsziekenhuis neemt de verantwoordelijkheid voor de zorg van de 
eerstelijns verloskundige niet over, hetzij voor het verlenen van zorg, hetzij voor 
doorverwijzen naar een ander ziekenhuis. De verloskundige blijft zelf 
verantwoordelijk. 

- De verloskundige belt bij acute en sub-acute indicaties altijd éérst het 
Samenwerkingsziekenhuis. (In geval van acuut wordt zij zonder discussie ontvangen, 
in geval van sub-acuut kan het Samenwerkingsziekenhuis vragen om maximaal 2 
andere ziekenhuizen te proberen alvorens haar toch nog te ontvangen) 

- Alle acute en sub-acute weigeringen worden geregistreerd door de 1e lijn. Niet acute 
verwijzingen en poliklinische bevallingen vallen buiten de regeling spoedeisende 
verloskundige zorg, maar worden wel geregistreerd door de 1e lijn. 

- Initialen van de vrouw en haar geboortedatum worden genoteerd. Samen met de 
datum van de weigering kan dit dubbel tellen van weigeringen voorkomen. 

- Iedere maand wordt het overzicht van weigeringen naar de Kring 
(info@verloskundigenleo.nl) gestuurd om goed en actueel zicht te houden. 
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 "[Klik hier titel rapport]"  

 

 
 

Indelingen verwijsindicaties m.b.t. spoedeisende verloskundige zorg 

Acuut: opname in het Samenwerkngsziekenhuis zo snel mogelijk. Telefonische aanmelding maar 

geen discussie. Het regioziekenhuis neemt de verantwoordelijkheid voor behandelen ofwel verder 

doorsturen naar een ander ziekenhuis van de eerstelijns verloskundige niet over. 

Sub-acuut: opname binnen één uur. Verloskundige belt zelf met maximaal 3 ziekenhuizen. In 

principe wordt als éérste het Samenwerkingsiekenhuis gebeld. Heeft dit ziekenhuis geen plaats dan 

worden maximaal twee andere ziekenhuizen geprobeerd. Is daar geen plaats dan accepteert het 

Samenwerkingsziekenhuis de cliënt. 

Niet-acuut en poliklinisch: hiervoor geldt de regeling spoedeisende hulp niet.  

Verwijsindicatie acuut sub-acuut 

Afwijkende ligging, heftig in partu X  

Foetale nood/ cortonen pathologie X  

Verdenking foetale sterfte durante partu X  

Niet vorderende uitdrijving  X 

Overmatig bloedverlies durante partu, na miskraam  X  

Partus prematurus <35 weken, heftig in partu X  

Partus prematurus > 35 weken en < 37 weken, heftig in partu  X 

Verdenking solutio placentae X  

Verdenking vasa praevia X  

Uitgezakte navelstreng X  

Achterblijven van (een deel van) de placenta (ongeacht 
conditie vrouw) 

X  

Zwangere met eclampsie X  

Meconiumhoudend vruchtwater, goede cortonen  X 

Koorts durante partu .  X 

Vulva haematoom  X 

Geen voorgaande prenatale zorg, heftig in partu X  

Fluxus post partum (ongeacht conditie vrouw) X  

Plaatsindicatie, heftig in partu  X 

Kind in slechte conditie X  

 

 


