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Regionaal Protocol 

Verwijsbeleid acute situaties Rijnland ZH 
 

 

Overdracht vanuit eerste lijn : communicatie met klinisch verloskundige.  

Met ‘gynaecoloog wordt in huis gebeld’ wordt bedoeld: gynaecoloog wordt gebeld door de 

klinisch verloskundige. Bij alle acute situaties directe toelating tot de VK voor de 

samenwerkingspraktijken. 

 

Verwijsindicatie acuut sub-acuut 

Afwijkende ligging, heftig in partu: bij alle afwijkende 
liggingen anders dan stuit wordt direct gynaecoloog in huis 
gebeld.. Bij verdenking stuitligging wordt gynaecoloog op de 
hoogte gebracht, klinisch verloskundige brengt eerst situatie 
in beeld. 

X  

Foetale nood/ cortonen pathologie: Bij persisterende 
bradycardie wordt gynaecoloog direct in huis gebeld. Bij 
andere cortonen pathologie wordt de situatie eerst door 
klinisch verloskundige in beeld gebracht. 

X  

Verdenking foetale sterfte durante partu: gynaecoloog 
wordt direct in huis gebeld 

X  

Niet vorderende uitdrijving: Klinisch verloskundige brengt 
eerst situatie in beeld. Icm cortonenpathologie wordt 
gynaecoloog direct in huis gebeld. 

 X 

Overmatig bloedverlies durante partu of na miskraam 
: Na miskraam wordt gynaecoloog direct in huis gebeld. Bij 
bloedverlies durante partu in geval van > 500cc bloedverlies 
en/ of suboptimale cortonen wordt de gynaecoloog direct in 
huis gebeld. In andere situaties brengt klinisch verloskundige 
eerst situatie in beeld. 

X  

Partus prematurus <35 weken, heftig in partu: Wordt 
door klinisch verloskundige in beeld gebracht. Icm afwijkende 
ligging of cortonenpathologie wordt gynaecoloog direct in huis 
gebeld. 

X  

Partus prematurus > 35 weken en < 37 weken, heftig 
in partu: klinisch verloskundige brengt situatie in beeld. 

 X 
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Verdenking solutio placentae: Gynaecoloog wordt direct 
in huis gebeld 

X  

Verdenking vasa praevia: Gynaecoloog wordt direct in huis 
gebeld 

X  

Uitgezakte navelstreng: Gynaecoloog wordt direct in huis 
gebeld 

X  

Achterblijven van (een deel van) de placenta  bij 
>1000cc bloedverlies en/of hemodynamisch instabiele vrouw: 
gynaecoloog wordt direct in huis gebeld. < 1000cc 
bloedverlies en stabiele vrouw: klinisch verloskundige brengt 
eerst situatie in beeld 

X  

Zwangere met eclampsie: Gynaecoloog wordt direct in 
huis gebeld 

X  

Meconiumhoudend vruchtwater, goede cortonen: klinisch 
verloskundige brengt situatie in beeld 

 X 

Koorts durante partu : Klinisch verloskundige brengt 
situatie in beeld 

 X 

Vulva haematoom: Klinisch verloskundige brengt situatie in 
beeld. 

 X 

Geen voorgaande prenatale zorg, heftig in partu: Klinisch 
verloskundige brengt situatie in beeld 

X  

Fluxus post partum  Bij > 1500cc bloedverlies, instabiele 
vrouw en/ of verdenking placentarest wordt gynaecoloog 
direct in huis gebeld In andere gevallen brengt klinisch 
verloskundige eerst situatie in beeld. 

X  

Plaatsindicatie, heftig in partu: klinisch verloskundige 
brengt situatie in beeld 

 X 

Kind in slechte conditie: Gynaecoloog hoeft niet gebeld te 
worden, gaat om spoedindicatie voor kinderarts. Moeder 
wordt toegelaten tot VK/ suite. 

X  

 


