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A TERM (LANGDURIG) GEBROKEN VLIEZEN 
 

DOEL 
Het op eenduidige wijze uitvoering geven aan de opname, verzorging en begeleiding van een zwangere patiënt met 
(langdurig) gebroken vliezen boven de 37 weken zwangerschap. 
 

TOEPASSING 
De specialistische verpleegafdeling Obstetrie binnen het Albert Schweitzer ziekenhuis. 
 

BEVOEGDHEDEN 

Opname patiënt langdurig # vliezen 1 2 3 4 

Opdracht verstrekken tot opname en bepalen behandelplan x    

Administratieve taken  x x  

Intake, informatie verstrekking x  x x 

Toedienen infusie met medicatie x  x  

Zorgplan opstellen en uitvoeren   x x 

 
Verklaring bevoegdhedenmatrix: 
1 = medisch specialist/ arts assistent/ klinisch verloskundige 
2 = secretaresse 
3 = O&G-verpleegkundige/  
4 = LL. verpleegkundige  
 
De leerling-verpleegkundige of stagiaire mag een handeling verrichten nadat aan de volgende drie voorwaarden is 
voldaan: 
- de theorie op school behaald is; 
- deze handeling middels een leerdoel in de praktijk behaald is; 
- de werkbegeleider is akkoord dat de leerling /stagiaire deze handeling verricht. 
 

WERKWIJZE 
 
*Indicatie: 
Er is sprake van langdurig gebroken vliezen als de vliezen meer dan 24 uur gebroken zijn bij een a terme neonaat. 
Patiënten die tijdens de zwangerschap onder behandeling zijn bij de gynaecoloog nemen contact op zodra de 
vliezen gebroken zijn. Patiënten van de verloskundige worden naar het ziekenhuis verwezen bij langer dan 24 uur 
gebroken vliezen. 
 

*Opnamebeleid: zie figuur 1 

- Bij langer dan 24 uur vruchtwaterverlies zonder weeën wordt besloten de baring in te leiden. Uitzonderingen: 
meconium houdend vruchtwater, bekende GBS-dragerschap (dan wordt er niet 24 uur afgewacht)  

- Afhankelijk van de rijpheid van de portio zal de arts besluiten over de wijze waarop: Syntocinon-infuus of 
Misoprostol. 

- Controles: - 3x daags temperatuur (koorts >38.0 (rectaal): beschouwen als infectie) 
                   - 3x dgs bloeddruk en pols (tachycardie > 120) 

- continue C.T.G., cave tachycardie (>30 sl./ min. stijging beschouwen als infectie)   
- kleur en aspect vruchtwater (helder/ meconium/ riekend) 

- GBS-diagnostiek (zie GBS-protocol) 
- Beleid bij verdenking infect (zie protocol: Koorts durante partu) 
- Bespreek met de zwangere dat de kinderarts altijd postpartum in consult komt en dat er een kans bestaat dat het 

kind opgenomen moet worden op de kinderafdeling) 
 
1.Baring na > 24 uur gebroken vliezen en goede start van het kind: 

- Consult kinderarts direct post partum, inschrijven in HIX op naam van de kinderarts, als ZZ (= zieke zuigeling) 
op afdeling obstetrie!       

- Minimaal 12 uur observatie op de kraamafdeling conform advies kinderarts. Temperatuur en AH op 1,3,6,9 en 
12 uur pp 

- Indien meerder maternale risicofactoren overweegt kinderarts behandelen van neonaat met antibiotica. Zie 

https://iprova.asz.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=a99b32cf-d230-413f-aa45-756efa217e23
https://iprova.asz.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=5afad8f6-6cd7-4e97-929b-e48b6195d80d
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figuur 2 

- Bij tekenen van infectie, opname en behandeling op neonatologie, zie figuur 3 
- Bij cyanose, afwijkende temp. of lethargie kinderarts waarschuwen. 

 
2.Baring na > 24 uur gebroken vliezen en verdenking van een infectie:  
- Baby wordt ter observatie en behandeling opgenomen op neonatologie (in HIX ZZ en opnemen op 

neonatologie) 
 
*Ontslag: 
Voor ontslag komt de kinderarts tijdig langs om de baby te beoordelen. De kinderarts regelt zelf de overdracht van 
het kind naar huisarts/ verloskundige die het kraambed controleert. De verpleegkundige regelt de overdracht van de 
kraamgegevens naar de huisarts/ verloskundige. 
 

COMPLICATIES 
- Infectie moeder en kind 
- Uitgezakte navelstreng 
- Verhoogde morbiditeit en mortaliteit 
 

BIJZONDERHEDEN 
Prematuur (langdurig) gebroken vliezen zie desbetreffende protocol. 
 

BEGRIPPEN 
- Cyanose = blauwkleuring van de huid 
- Lethargie = sloomheid 
  

BIJBEHORENDE DOCUMENTEN 
- Folder klachten procedure ASz 
- Informatiefolder “opname in het ziekenhuis” 
- Folder bezoektijden ASz 
- Aangifte kaart baby ASz 
- Gegevens verzekering ASz 
- PTC Inleiding/priming portio dmv balloncatheter 
- PTC Priming van de portio 
- PTC Inleiding dmv oxytocine 
- PTC Koorts durante partu 
- PTC GBS 
- PCD Opname zwangere patiënt 
- WIS CTG registratie 
-  

 

LITERATUUR 
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voorbehouden handelingen, Boonstafleu / Van Loghum, Houten, 1998 
- Gordon, M., Verpleegkundige diagnostiek; proces en toepassing, Elsevier/ De Tijdstroom, Maarssen, 1998 
- Abrahamse ,C.A. e.a., Plannen van verpleegkundige zorg, Nijgh Versluys, Baarn, 1997 
- Peet ,R. van der, Verplegen theorie en praktijk,  De Tijdstroom, Utrecht, 1996 
- Vermaat, K., De ontwikkeling van uniforme protocollen in het ziekenhuis,  TVZ, 2002, 16, 71-76 
- Richtlijnen N.V.O.G. nr.3 
- Richtlijnen N.V.K. 
- ASz Infectie preventie in de verloskunde (ASZ.HIB_HB.PRO.0048) 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://iprova.asz.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=df26c167-938f-47ce-afc4-995e833f9bad
https://iprova.asz.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=203f142c-4de0-4b24-a195-7580e85721a0
https://iprova.asz.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=59c79611-5414-490c-8a35-eda161c4a1bb
https://iprova.asz.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=028317c0-36b0-40bb-8787-1e8fc1916300
https://iprova.asz.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=243c1c23-fc60-4edc-9725-603a3284b5ff
https://iprova.asz.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=fd46257e-9346-461a-a224-98655fd7f47b
https://iprova.asz.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=cb95f712-dc92-4bf8-8eda-1226af3005f7
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Figuur 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicofactoren: 
- Meconiumhoudend vruchtwater 
- Bekende GBS-urie   
- Aanwijzingen voor infectie  >24 uur gebroken vliezen 

zonder contracties  

Opname:  
- 3dd temperatuur  
- Continue CTG 
- Observatie aspect vw 
- GBS-diagnostiek (zie 
protocol) 

 
Bij verdenking infectie: 
zie protocol koorts 
durante partu 

 

Postpartum: Kinderarts in consult  
- Indien gezonde neonaat 12 uur observatie op Rhena 
- Bij meerdere maternale risicofactoren kans op 
antibiotica behandeling bij neonaat 
- Bij symptomen van infect bij neonaat opname op 
kinderafdeling   

 

Aterme (langdurig) # vliezen AD >37 weken 

Direct inleiden; niet afwachten 
tot 24u gebroken vliezen  

Inleiden volgens protocol 
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Figuur 2  
Maternale risicofactoren voor early-onset neonatale infectie.  

 

 
    NB. Voor definitie sepsis zie protocol: Koorts durante partu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Figuur 3  

https://iprova.asz.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=3ac9b6fa-d898-45f6-949e-5c94d9f8db32
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       Flowchart neonataal beleid  ter preventie van een early- onset neonatale infectie. 

 

 

https://iprova.asz.nl/management/HyperlinkLoader.aspx?HyperlinkID=c68ad8f2-8136-4a39-9c16-7c9d8017d3f2
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