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Zorgprotocol observatie kraamvrouw  

1. Inleiding 

De kraamperiode is de tijd van herstel en wondgenezing na afloop van de baring. Van de 

kraamvrouw worden de temperatuur, de pols, het bloedverlies,de uitscheiding van urine 

en ontlasting, de borsten, de eventuele hechtingen, de baarmoederstand gecontroleerd, 

zo ook haar emotionele stabiliteit gedurende de kraamperiode. Dit wordt allemaal 

bijgehouden in het zorgdossier. 

1.1 Doel 

Kraamverzorgenden hanteren dezelfde werkwijze t.a.v. de observaties en de controles. 

Door deze dagelijkse controles worden eventuele afwijkingen tijdig gesignaleerd, met als 

doel om snel te kunnen ingrijpen om erger te voorkomen.  

1.2 Beleid 

De kraamverzorgende: 

 informeert de cliënt over het doel, de werkwijze en de frequentie van de 

controles/observaties 

 voert dagelijks onderstaande observaties uit bij voorkeur 's ochtends bij het opstaan 

van de kraamvrouw en 's middags na het rusten 

 noteert de bevingen in het zorgdossier 

 geeft de kraamvrouw instructies, bv bij minimale zorg van 3 uur, over eventuele 

zelfcontrole 

 maakt afspraken met de verloskundige over de controles bij verlenging van de zorg 

 rapporteert afwijkingen in het zorgdossier (ook op de templijst) en meldt dit aan de 

verloskundige 

 voert bij afwijkingen volgens de SBAR methode (zie bijlage 1)het gesprek met de 

verloskundige 

 voert per order van de verloskundige de voorgestelde interventies uit 

 schrijft zelf geen medicatie voor, overlegt hierover met de verloskundige (zie 

zorgprotocol medicatieveiligheid) 

1.3 Wat zijn afwijkende observaties / bevindingen? 

Alle bevindingen worden in de context van het totale plaatje beoordeeld. Bij ongerustheid 

of twijfel neemt de kraamverzorgende altijd contact op met de verloskundige voor 

overleg. We spreken van afwijkingen: 

 

 de bevinding anders is dan voorheen en buiten de fysiologie valt 

 de kraamvrouw zelf (pijn) klachten aangeeft 

 de kraamvrouw meer dan normale pijnklachten aangeeft 

 

 
 

1.4 De volgende observaties worden dagelijks uitgevoerd  
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Observatie  Controle op  Frequentie  Tot en met  
Temperatuur  2 x daags 

 

Laatste zorgdag 

Polsslag tellen  Sterkte en snelheid  2 x daags  

 

Laatste zorgdag 

Borsten  Rode plekken, harde 

plekken, tepels, kloven, 

pijn.  

1 x daags bij kv. Bij bv 

controle bij elke 

voeding,  en instructie 
voor zelfcontrole bij  

Laatste zorgdag  

Baarmoederstand  Stand en contractiliteit  1 x daags  Laatste zorgdag 

Lochia  Hoeveelheid, geur, 
kleur, stolsels  

1 x daags  Laatste zorgdag 

Perineum  Roodheid, 
wondgenezing, blauwe 

plekken, zwelling, pijn, 

aambeien.  

1 x daags  Laatste zorgdag 

Benen  Spataderen, roodheid, 

kleur- en warmteverschil 

benen, zwelling.  

1 x daags  Laatste zorgdag 

Urineren en 

defaeceren  

Kleur, frequentie, 

helderheid, pijn, 
consistentie.  

1 x daags  

(navragen)  

Laatste zorgdag 

Emotionele 

stabiliteit 

Navragen: beleving, 

gemoedstoestand, 
slaappatroon 

1 x daags Laatste zorgdag 
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2. Overzicht van de observaties  en werkwijze bij afwijkingen 

 temperaturen 

 polstellen 

 controle lochia 

 stand en conditie baarmoeder 

 controle van eventuele hechtingen 

 Controle van de borsten 

 Controle van de benen 

 Controle van de uitscheiding 

 Controle van de emotionele stabiliteit  

2.1 Temperatuur opnemen 

De lichaamstemperatuur geeft informatie over de gezondheidstoestand van de 

kraamvrouw. Infecties gaan meestal samen met een verhoging van de 

lichaamstemperatuur. 

 

Rectaal 

De temperatuur wordt rectaal (digitale thermometer) opgenomen tenzij er anders 

afgesproken is met de verloskundige. Bv als sprake is van: 

 zeer pijnlijke hechtingen; 

 een ruptuur van de kringspier; 

 grote aambeien. 

 

Tweemaal daags, 's morgens bij het verzorgen en  's middags na het rustuur met 

dezelfde thermometer. Dit is belangrijk omdat koorts in het kraambed kan duiden op een 

infectie (bijvoorbeeld urineweginfecties, borstontsteking, endometritis, wondinfecties en 

tromboflebitis)  1. De temperatuur ligt normaal tussen 36.5˚C en 37.5˚C. Er is sprake 

van verhoging ibj een temperatuur van 37.6˚C-37.9˚C.In de kraamperiode spreekt men 

van koorts bij een temperatuur van 38.0˚C of hoger. Als er verhoging of koorts optreedt 

wordt er contact opgenomen met de verloskundige. 

 

Axillair 

In bovengenoemde situaties wordt  de temperatuur axillair gemeten (zie ook het 

Kraamzorg handelingenboek). Tijdens de kraamweek is de axillaire temperatuur vaak 

niet betrouwbaar door stuwing van de borsten. Indien de temperatuur boven de 38º C is, 

meet dan opnieuw na 1 uur en geef de waarden door aan de verloskundige. De 

kraamverzorgende noteert in het zorgdossier waarom zij afwijkt van rectaal temperatuur 

opnemen en vermeldt dit ook op de temperatuurslijst van de kraamvrouw. De 

geregistreerde temperatuur wordt vermeld in het zorgdossier. 

 

2.2 Tellen van de hartslag (polstellen) 

                                            
1 Obstetrie en Gynaecoogie 2004, dr. M.J.Heineman 
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Variaties in de frequentie van de hartslag geven een indicatie voor de 

gezondheidstoestand van de kraamvrouw: de hartslag is per persoon verschillend en is 

belangrijk in combinatie met de temperatuur. De normaal waarde ligt tussen de 60 en 

100 (in rust)en is regelmatig. 

De hartslag kan stijgen als gevolg van: 

 hevig bloedverlies, 

 koorts, 

 stress of onzekerheid van de kraamvrouw, 

 stuwing, 

 een laag Hb. 

 

2.3 Observeren van het vloeien (de lochia) 

Door een regelmatige controle wordt overmatig bloedverlies of een beginnende 

endometritis tijdig herkend. Het bloedverlies postpartum verandert qua kleur en 

hoeveelheid gedurende het kraambed. Het bloedverlies wordt minder en lichter van 

kleur. Bevallen vrouwen verliezen tussen de 150 en 400 ml gedurende het hele 

kraambed. Ruim bloedverlies op de eerste dag kan wijzen op een (nog) bloedende 

ruptuur. Ruim/zeer ruim bloedverlies in het kraambed kan wijzen op een placentarest of 

poliep. 

 

Het baarmoederslijmvlies - en dus ook de lochia - bevat rond de derde dag veel micro-

organismen. Dit geeft vaak een wat weeïge geur. Bij afwijkingen van bovenstaand 

patroon of bij een sterke geur overleg je met de verloskundige. 

 

De richtlijn is: elke drie uur verschonen. Tampons worden afgeraden in verband met het 

risico van ontstekingen. Maandverband met een plastic laagje kan een broei-effect 

veroorzaken (bacteriën) en wordt eveneens afgeraden. 

 

Overleg met de verloskundige bij een bloeding, riekende lochia of grote stolsels. 

 

Een ontsteking van het endometrium, de endometritis (ontsteking van het 

baarmoederslijmvlies) komt voor bij 1-2 % van de kraamvrouwen. Dit treedt meestal op 

na de 3de dag, en met name op de 5de dag.  

Klachten zijn vaak:  

 sterk riekende lochia 

 stijgende lichaamstemperatuur 

 snelle pols 

 pijn bij aanraking van de uterus 

 onvoldoende samentrekking van de uterus 

 Neem bij dergelijke klachten onmiddellijk contact op met de verloskundige 

 

Therapie 

 medicatie, voor te schrijven door de verloskundige 

 goede hygiëne 

 regelmatig spoelen 

 regelmatig kraamverband verwisselen 
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 rust en extra drinken 

 

2.4 Baarmoederstand bepalen 

Door regelmatige controle kunnen afwijkingen bij het contraheren van de baarmoeder 

(uterus) in een vroeg stadium worden opgespoord en gerapporteerd. Een slecht 

gecontraheerde uterus kan aanleiding zijn voor een fluxus. Direct na het uitstoten van de 

placenta bevindt de bovenzijde van de baarmoeder (fundus) zich meestal ter hoogte van 

de navel. Fysiologisch zakt de uterus daarna circa één vingerbreedte per dag. Een ander 

verloop kan veroorzaakt worden door: 

 een volle blaas en/of volle darmen 

 de grootte van het gebaarde kind 

 sterk ruikende lochia  

 multipara 

 een sectio 

 adipositas (vetzucht) 

  een afwijkende uterus 

 infectie 

 

Als de uterusstand post partum te hoog blijft of wordt, anders dan door de 

bovengenoemde redenen, neem dan contact op met de verloskundige. 

De controle van de uterusstand na een sectio wordt uitgevoerd door de verloskundige. 

 

Naweeën 

Naweeën zijn contracties van de baarmoeder. Ze kunnen erg vervelend zijn. Na een 

partus van een meerder kind zijn de naweeën vaak sterker en heftiger dan bij het eerste 

kind. De naweeën nemen vaak toe tijdens het (borst)voeden. De naweeën kunnen 

ongeveer 4 dagen duren. De pijn ervan kan worden verzacht door paracetamol. De 

verloskundige kan in overleg met de kraamvrouw pijnstilling voorschrijven.  

2.5 Controle van het perineum 

Door controle van het perineum kunnen infecties tijdig worden onderkend en het 

genezingsproces van een (eventuele) perineumwond in de gaten worden gehouden. 

Tekenen van een infecties kunnen zijn: pijn, roodheid, zwelling en eventueel aflopen van 

pus. 

 

Als het hechtvlak onrustig is, overleg je met de verloskundige. Zij bepaalt hoe de 

hechtingen verzorgd worden. 

Laten de wond dagelijks 'luchten' (dus zonder verband en ondergoed) op een 

celstofmatje (bijvoorbeeld tijdens het rusten ‘s middags). Laat de kraamvrouw geen 

kussentjes of bandjes gebruiken om op te zitten. Hierdoor krijgt de wond juist meer 

druk. Tip: laat de kraamvrouw zitten op een stevige, rechte ondergrond zodat de druk 

wordt verspreid. 
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2.6 De benen 

De benen worden één keer per dag gecontroleerd.  

Een kraamvrouw heeft een verhoogde kans op trombose. Dit hangt samen met: 

 veranderingen in de bloedcirculatie, 

 veranderingen in de hormoonspiegels, 

 de toegenomen stolbaarheid van het bloed, 

 het vaker en langer op bed liggen, 

 eventuele varices (spataderen). 

 

Controleer de benen op bijzonderheden zoals: 

 spataderen 

 tromboflebitis 

 oedeem 

 roodheid 

 rode plekken 

 warmteverschil 

 de glans van de huid 

 pijn bij opstaan en lopen 

 

2.7 Controle van de uitscheiding 

Urineren 

Door de blaas in de kraamtijd regelmatig te legen krijgt de baarmoeder meer ruimte om 

te contraheren. Daarom is het belangrijk dat de kraamvrouw zo snel mogelijk na de 

bevalling en in ieder geval binnen 8 uur urineert. Na een bevalling wordt aandrang soms 

niet gevoeld. Laat de kraamvrouw daarom rustig op het toilet zitten en wachten op wat 

komen gaat. Als het urineren niet binnen 8 uur post partum lukt, moet de verloskundige 

gewaarschuwd worden. Laat de kraamvrouw de eerste dagen iedere drie uur proberen te 

urineren. In ieder geval voor elke voeding van de baby. Om infecties te voorkomen na 

het urineren laten spoelen met lauw water. Elke dag informeren naar het verloop en de 

frequentie van het urineren en het uitplassen. 

Adviezen 

Laat de kraan lopen of laat de kraamvrouw tijdens het douchen plassen. 

Als de kraamvrouw niet plast uit angst voor pijn aan wondjes en hechtingen, laat haar 

dan de vagina tijdens het plassen spoelen met lauw water, zodat de urine wordt verdund 

en niet bijt. Laat tijdens de kraamtijd de kraamvrouw iedere keer na het plassen de 

vagina naspoelen met lauw water en droogdeppen met zacht toiletpapier of tissues. 

 

Defecatie 

De ontlasting komt na ± 4 à 5 dagen op gang. Vaak speelt angst voor de ontlasting een 

rol bij het uitstellen ervan. Stel de kraamvrouw gerust door te vertellen dat het soms 

lang kan duren. Het helpt vaak om ontspannen met een boekje een tijd op het toilet te 

gaan zitten. Dagelijks informeren of de kraamvrouw ontlasting heeft gehad en hoe dat is 

verlopen. 
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2.8 Controle op het psychosociaal welbevinden 

Bij een zwangerschap en een bevalling is er sprake van zowel psychosociale 

veranderingen als hormonale veranderingen.  

Psychosociale veranderingen: 

 spanning van de laatste zwangerschapsmaanden; 

 angst voor de bevalling; 

 moeheid na de bevalling, weinig slaap, veel bezoek; 

 aanpassen aan de baby, voeding, verzorging, verantwoordelijkheid; 

 aanpassing aan de nieuwe situatie, verdelen van aandacht naar de andere 

gezinsleden. 

 

Veel vrouwen hebben de eerste dagen na een bevalling snel last van spontane huilbuien, 

prikkelbaarheid, nervositeit en slaapproblemen. 'Babyblues' worden die huildagen wel 

genoemd. Maar liefst 50% tot 80% van alle vrouwen die een kind krijgen, hebben hier 

last van. Vaak in de derde tot tiende dag na de bevalling. Meestal gaan deze babyblues 

vanzelf over. Is dat niet het geval,  dan kan het overgaan in een depressie. Een 

chronisch slaaptekort kan ook leiden tot een depressie. 

Symptomen van depressie (zie zorgprotocol SSRI) 

Somberheid: Er geen gat meer in zien, van de wereld af willen zijn. Gedachten als: 

‘Iedereen is beter af als ik er niet meer ben’. Alle dingen van de sombere zijde zien. Dit 

gaat vaak gepaard met schuldgevoelens: ‘De baby huilt veel en dat komt omdat ik een 

slechte moeder ben’. De schuldgevoelens kunnen zo ernstig worden dat de 

realiteitstoetsing geheel verloren gaat; dan ontstaat een psychose.  

Angstige gespannenheid: Ongedurig zijn, voortdurend moeten rondlopen, niet stil kunnen 

zitten, opgejaagd voelen tot paniek toe. Deze klachten kunnen soms de gevoelens van 

somberheid overheersen.  

Stoornissen in het denken: Patiënten hebben vaak veel moeite met de snelheid van het 

denken. Het gaat zo traag; ze geven vaak aan dat ze de gedachten ‘uit hun hoofd 

moeten trekken’. Patiënten kunnen bij ernstige depressies zulke sombere gedachten 

hebben dat ze echt in de war raken.  

Vitale kenmerken: 

 direct bij het wakker worden zonder aanleiding opkijken tegen de morgen en ‘s 

avonds opgelucht zijn (dagschommeling) 

 te vroeg ontwaken (doorslaapstoornissen) 

 geen zin hebben in dingen en onvermogen om te genieten (anhedonie) 

 geen energie (fut) meer hebben, waardoor het bijvoorbeeld moeilijk is een favoriet 

tv-programma te volgen 

 geen eetlust meer hebben, gepaard gaande met gewichtsvermindering  
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Acties en adviezen 

 observeer en signaleer 

 probeer de rust, reinheid en regelmaat te bewaren 

 help mevrouw waar nodig bij de verzorging van haar kind 

 het zelfvertrouwen van mevrouw vergroten door een positieve benadering, benoemen 

wat goed gaat; 

 adviseer dat mevrouw genoeg (nacht)rust krijgt 

 adviseer dat mevrouw gezond eet 

 ondersteun de partner waar nodig 

 roep hulp in van verloskundige, huisarts, … 

 kijk naar het sociale ‘vangnet’ van mevrouw; familie, vrienden 
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Bijlage 1 (zie ook SBAR-procedure) 

SBAR Communicatie-instrument 
 

I Identificatie 

Meld je functie en naam 

 

S Situatie 

Ik bel over < naam en adres  cliënt> 

Het probleem waar ik over bel <probleem> 
Vitale functies: <temperatuur, pols, bloedverlies, urineproductie,  

andere specifieke controles 

Ik maak me zorgen over <probleem benoemen> 

 

B Background (achtergrond) 

Indien relevant: medische voorgeschiedenis en andere belangrijke 

informatie 

 
 

A Assessment  (beoordeling) 

 Ik denk dat dit het probleem is <vertel het probleem> of 
 Ik weet niet wat het probleem is, maar de cliënt  <gaat achteruit / is 

onstabiel> 

 
 

R Recommendation (aanbeveling) 

Hoe vaak wil je dat ik de controles doe en bij welke waarden wil je 

weer gewaarschuwd worden? 

Samenvatten: 
We hebben afgesproken dat <herhaal systematisch de gemaakte 

afspraken en wie wat / wanneer doet> 

Noteer de afspraken op het afsprakenblad in het zorgdossier 

 
 

 


