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Zorgprotocol observatie en controle van de pasgeborene 

in de kraamtijd 

1. Inleiding 

Tijdens de kraamzorg spelen de controles en de zorg voor de pasgeborene een 

belangrijke rol. In dit zorgprotocol staat beschreven hoe de controles en zorg voor de 

baby eruit zien en waar je specifiek op moet letten.  

 
 

1.1 Frequentie en registratie van de controles 

De controles worden na de geboorte 2 keer per dag uitgevoerd. Bij afwijkingen in de 

controles wordt dit uitgebreid. Indien mogelijk in de ochtend, gedaan. De uitkomst van 

de controles worden in het zorgdossier genoteerd. Afwijkende  controles worden per dag 
gerapporteerd. De kraamverzorgende observeert elke dag, b.v. bij het babybaden,  de 

baby bloot.  

 

 de temperatuur 

 ademhaling,  
 gewicht,  

 huidskleur 

 conditie van de huid  

 de uitscheiding  
 motoriek 

 slaapgedrag 

 drinkgedrag 

 huilgedrag 
 navel 

 fontanel 
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2. De controles 

2.1  Controle van de temperatuur 

De temperatuur van de baby wordt dagelijks gecontroleerd.  De temperatuur wordt 

genoteerd op de daarvoor bestemde plaats in het zorgdossier 

 

Afspraken rondom het temperaturen van baby  

Bij de baby meten we de temperatuur ten alle tijden rectaal. De normaalwaarde van de  

temperatuur van de pasgeborene ligt tussen de 36.5° C en 37.5˚C. Uit de praktijk blijkt 

dat  de temperatuur schommelt tussen de 36.8˚C en 37.2° C. De temperatuur wordt 

genoteerd op de temperatuurlijst in het  zorgdossier. 

 

Mogelijke oorzaken voor een te lage temperatuur 

 de thermometer zat niet diep genoeg in de anus; 

 de omgevingstemperatuur is te laag; 

 de baby is niet warm genoeg aangekleed; 

 de baby heeft een infectie. Bij baby’s met een infectie zie je vaker een 

ondertemperatuur dan een te hoge temperatuur! Let hierbij goed op de kleur van de 

baby, de ademhaling, de alertheid en de geluidjes die de baby maakt. Kreunen kan 

evenals prikkelbaarheid van de baby en niet willen drinken, of veel spugen, een 

waarschuwingssignaal zijn van een infectie! 

 

Mogelijke actie 

 kleed de baby warm aan, een katoenen mutsje is heel effectief, omdat de baby veel 
warmte via het hoofd verliest; 

 bloot op bloot contact; 

 gebruik kruiken zie richtlijn kruikgebruik (handelingenboek kraamzorg ); 

 bij een temperatuur tussen 36,0 en 36,5ºC meet je een uur nadat  je actie hebt 
ondernomen opnieuw de temperatuur. Die moet dan een halve graad gestegen zijn. 

Zo niet, de verloskundige waarschuwen; 

 bij een temperatuur lager dan 36ºC opnieuw meten en bel je altijd de verloskundige. 

 

Mogelijke oorzaken van een te hoge temperatuur 

 de baby is te warm aangekleed; 

 de baby heeft bij moeder gelegen; 

 een infectie; 

 de baby huilt of heeft net gehuild; 

 de omgevingstemperatuur is te hoog, bijvoorbeeld op warme dagen; 

 vocht tekort (dorstkoorts) 
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Mogelijke actie 

 doe de baby luchtige kleding aan 

 verwijder de warmtebron 

 

Aandachtspunten 

 bij een temperatuur hoger dan 38ºC brengt de kraamverzorgende de verloskundige 

op de hoogte. 

 soms treedt op de 3e of 4e dag een lichte temperatuurstijging op. Deze verhoging 

wordt soms dorstkoorts genoemd. Deze wordt veroorzaakt door een groot verlies van 

vocht. Extra voeding geeft snel normalisatie van de temperatuur. 

 

2.2 Controle van de ademhaling 

Normaal: 

Kijk naar de manier van ademhalen: gaan borst en buik gelijktijdig omhoog? 

Luister naar de manier van ademhalen: hoor je een geluid bij het ademhalen zoals 

kreunen of snuiven?  

 normaal: in rust 30-50 ademhalingen per minuut.(hand op de borst van de baby 
leggen en tellen met de polsteller); 

 de ademhaling is onregelmatig; 

 mond is gesloten, de kin omhoog en neusvleugels zijn bewegingsloos; 

 borst en buik gaan gelijktijdig omhoog, er vallen tussen ribben of op grenslijn borst 
en buik geen intrekkingen;  

 geluidloos.  

 

Afwijkend  

Bij onderstaande afwijkingen direct de verloskundige waarschuwen:  

 in rust meer dan 60 ademhalingen per minuut  

 mond open, kin omlaag en neusvleugels bewegen 

 intrekkingen tussen ribben of op grenslijn van borst en buik. kreunend, voortdurend 
steunend geluid, niet doorademen 

 snuiven, neusverstopping, verkoudheid. pruttelen, keelgeruis, bellen blazen van 

speeksel 

 

2.3 Controle van het gewicht 

Wegen volgens het weegbeleid of volgens de afspraken met de verloskundige.  

De baby wordt bloot gewogen, bij voorkeur steeds op het zelfde tijdstip  

 

Normaal  

 5% - 7% verlies van geboortegewicht bij borstvoeding.  

 binnen 2 weken weer op geboortegewicht. Groeit de eerste 3-4 maanden ca. 100-200  

gram per week, daarna minder ca. 85-150 gram per week tot 6 maanden. 
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Afwijkend  

 boven 7% verlies van geboortegewicht, overleggen met verloskundige en extra alert 

bij de voedingen; 

 meer dan 10% afvallen, bij borstvoeding, borstvoedingsbeleid evalueren.    

     Beleid van wegen en verdere actie in overleg met verloskundige 

 

2.4 Controle van de huidskleur 

Normaal  

Egaal roze. Handjes en voetjes zijn na de geboorte blauw. Bloed gaat eerst naar 

essentiële organen zoals hersenen, hart en buikorganen.  

 

Afwijkend 

 geelzien: icterus neonatorum: dit treedt bij de helft van de baby’s op. De geelzucht 

wordt zichtbaar op de 2e – 3e dag en is het sterkst op de 4e dag. Daarna neemt het 

geleidelijk af. (zie zorgprotocol hyperbilirubinemie) 

 harlekijnfenomeen: een enkele keer kun je zien dat een baby aan één zijde sterk 

rood wordt, terwijl de andere zijde de normale kleur behoudt. De grens tussen beide 

kleuren is sterk afgetekend. Dit fenomeen gaat weer over en heeft geen betekenis.  

 rood: te vroeg geboren (hoog Hb, dunne vetlaag).  

 wit: bloeddoorstroming ernstig verstoord (de bloedvaten zijn leeg en de witte kleur 

van de huid blijft over). 

 actie: 112 bellen en daarna direct de verloskundige waarschuwen, indien nodig 

reanimeren.  

 grauw zien, maskeren. Als blanke baby’s een blauwige huidskleur ontwikkelen, vaak 

eerst een masker in het gezicht, kan er sprake zijn van zuurstoftekort, door 

bijvoorbeeld een infectie of een hartgebrek. 

actie: Bij twijfel over de huidskleur van de baby, bekijk je hem in helder daglicht en 

kijk je hoe de baby verder functioneert. Als je blijft twijfelen de verloskundige 

informeren. 

 blauw: kan wijzen op afsluiting ademweg, hart – of longafwijking. 

actie:  Controleren of ademweg vrij is en direct 112 en verloskundige waarschuwen.  

 kleurwisselingen: beurtelings witte of roze kleur.  

actie: verloskundige waarschuwen.  

 

2.5.  Controle van de huid 

Normaal: 

 de huid heeft een goede spanning (turgor).  

 er is huidsmeer (vernix) op de huid aanwezig.  

 de huid is glad.  
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 milia: kleine witte bultjes vooral op neus en kin door onvoldoende functioneren van 

de talgklieren. deze verdwijnen spontaan.  

 geboortevlek (naevi): roze, gekleurde niet verheven, onregelmatig gevormde vlek, 

veelal onderkant nek, boven oogleden, kin, neusvleugels en bovenlip verbleken 

geleidelijk aan. Soms later zichtbaar bij huilen of blozen (ooievaarsbeet).  

 mongolenvlek: vaak bij donkere baby’s en baby's van Aziatische oorsprong is een 

grotere of kleinere donkergekleurde vlek zichtbaar op de onderrug. Dit heeft geen 

betekenis.  

 zwelling van de borstjes (mammae) door de hormonen van de moeder die via de navelstreng bij 

de baby terecht komen. Dit kan zowel bij jongens als bij meisjes voorkomen en begint ongeveer 

op de 3e dag. Er kan wat melkachtige afscheiding uit de borstjes komen, de zogenaamde 

heksenmelk. Geen behandeling.  

 

Afwijkend: 

 lage spanning (turgor): bij optillen van de huid blijft deze staan. Dit is een symptoom 

bij uitdroging.  

actie: observatie huid, gewicht en vochtbalans bespreken met verloskundige. 

 droge huid. 

actie:in overleg met kraamvrouw en verloskundige verzorgend product gebruiken, 

niet iedere dag baden 

 luiereczeem: ontstaat door afbraakproducten van urine en ontlasting. actie: 

eventueel zonder luier verzorgen en huid insmeren met (zink)zalf.  

 gekrabde huid  

actie: wangen insmeren met vaseline zodat nageltjes uitglijden of handjes inpakken 

gezichtspukkels: kleine rode pukkels waarvan de oorzaak onbekend is.  

actie: hier hoeft niets aan gedaan te worden.  

 puskopjes in de luierstreek en onderlichaam: worden veroorzaakt door plastic, 

warmte, vochtigheid en infecties.  

actie: verschoon de baby regelmatig en laat de baby regelmatig zonder luier liggen.  

 impetigo (krentenbaard): dit is een oppervlakkige huidinfectie veroorzaakt door 

stafylokokken. Puspukkels of blaarvorming treedt op. 

actie: antibiotische behandeling en zorgvuldige hygiëne zijn nodig. 1 

 naevus flammeus (wijnvlek): een bij de geboorte aanwezige, niet verheven, paars-

rood gekleurde vlek. Sommige worden kleiner of verdwijnen na verloop van tijd. 

 aardbeihemangioom (aardbeivlek): een verheven naevus. Hemangiomen kunnen bij 

de geboorte aanwezig zijn of in de loop van de eerste levensweken verschijnen. De 

eerste zes maanden nemen ze vaak nog in grootte toe, om na het eerste jaar 

langzaam kleiner te worden. De meeste hemangiomen zijn op de leeftijd van zeven 

jaar verdwenen.  

 caput succedaneum (geboortegezwel): dit is een zwelling op het hoofd tussen huid en 

beenvlies die ontstaat bij de geboorte. Oorzaak is een moeilijke bevalling (druk op 

het hoofdje bij bijvoorbeeld het gebruik van een vacuümextractor). De zwelling 

verdwijnt in ca. twee dagen.  

                                            
1 RIVM 2012 
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 cefaalhaematoom (bloedgezwel): bloedophoping tussen bot en beenvlies. Wordt 

veroorzaakt door grote druk tijdens partus of door het gebruik van de 

vacuümextractor. De bloeduitstorting verdwijnt vanzelf binnen ca. zes weken. 

actie: baby rustig verzorgen, kan hoofdpijn hebben. Bij sufheid verloskundige 

waarschuwen. Wees alert op geelzucht. 

 ingezonken fontanel: is zichtbaar bij uitdroging (en hoge koorts).  

actie: informeer de verloskundige.  

 uitpuilende en gespannen fontanel kan wijzen op infectie of bloeding.  

actie: informeer de verloskundige.. 

 

2.6  Controle uitscheiding 

Mictie 

 de baby moet binnen 24 uur na de geboorte urineren (mictie). Doet hij dat niet, 

neem  dan contact op met de verloskundige. Doe bij gebruik van papieren luiers, om 

dit te controleren, een tissue of een zakdoek in de luier; nb: de baby pas baden als 

de pasgeborene geplast heeft; 

 noteer alle natte luiers zorgvuldig in het zorgdossier, zodat er goed inzicht is in hoe 

veel en hoe vaak de baby plast; 

 de eerste paar dagen is het gewoon dat de baby 2 à 3 natte luiers per dag heeft. 

Daarna moet er tenminste zes keer per dag een natte luier zijn; 

 als er oranje gekleurde neerslag (uraten) in de luier zit  tijdens de eerste dagen, wil 

dat zeggen dat de nieren nog onvoldoende werken, of dat de baby nog niet genoeg 

gedronken heeft om de nieren goed door te spoelen. Dit is een normaal verschijnsel 

dat binnen een paar dagen moet overgaan.  

 Bij meisjes kan er wat (bloederig) slijm in de luier zitten (pseudo-menstruatie). Dit is 

een gevolg van het plotseling stoppen van de invloed van moederlijke en placentaire 

hormonen, dit gaat vanzelf over. Informeer de ouders hierover.  

 
Defecatie 

 een baby loost binnen 48 uur meconium. Indien dit langer uitblijft neem je contact op 

met de verloskundige; 

 gedurende de eerste 2-3 dagen heeft de baby 3 tot 6 keer per dag ontlasting. Bij 

borstgevoede baby's is dit gemiddeld 2 tot 5 keer per dag. Omdat de borstvoeding 

licht verteerbaar is, is de frequentie wat lager. 

 

Kleur en consistentie: 

 meconium: zwart/groen; 

 overgangs defaecatie: groen/bruin; 

 borstvoeding: geel korrelig/spuitluier (geen diarree); 

 flesvoeding: geel/bruinig, wat steviger/hard. 

 

Bij alle onderstaande afwijkende observaties ten aanzien van de ontlasting dit melden 

aan de verloskundige en de luier bewaren. Ouders voorlichting geven over mogelijke 

oorzaak. 

 geen meconium de eerste twee dagen tenzij voor of tijdens de geboorte meconium 

werd geloosd (mogelijk afsluiting anus, meconiumplug, darmobstructie);  
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 groen, dun en schuimend, ruikt. Kan door o.a. dieet moeder komen.  

 bruin/groen, dit kan op duiden op ‘hongerluiers’; 

 bloed bij ontlasting;  

 harde ontlasting: in overleg met verloskundige meer vocht geven. (Bij borstvoeding 

vaker borstvoeding en bij kunstvoeding meer water); 

 zwarte ontlasting (geen meconium): (door bloed bij de ontlasting bv. door 

maag/darm bloeding of tepelkloven moeder). 

 

 

2.7 Controle van de motoriek 

Observeer de beweeglijkheid, reacties op geluid of bij de baby’s (geeft de baby 

bijvoorbeeld pijn aan bij bewegen?). Bekijk de spiertonus: is de baby slap, passief of 

overstrekt? 

 

Normaal  

 alle ledematen bewegelijk en bewegen zonder pijn;  

 goede spiertonus (spierspanning);  

 baby heeft symmetrische houding en bewegingen . 

 

Afwijkend  

Bij alle onderstaande afwijkende observaties ten aanzien van de activiteit dit melden aan 

de verloskundige.  

 ledematen bewegelijk met pijn (o.a. door fractuur); 

actie: Op minst pijnlijke zijde of rug leggen. Beleid in overleg met verloskundige 

Soms wordt afhangend armpje paar dagen stil gelegd met veiligheidsspeld aan truitje 

 één of meerdere ledematen minder bewegelijk (asymmetrisch); 

 te slappe baby (hypotoon); 

 overstrekte baby (hypertoon). 

 

2.8 Controle slaappatroon 

Normaal  

Baby wordt gemiddeld om de drie uur wakker uit een oppervlakkige slaap, circa 7 maal 

per dag. Let goed op vroege voedingssignalen.  

 

Afwijkend  

Bij alle onderstaande afwijkende observaties ten aanzien van het slaappatroon dit  

melden aan de verloskundige.  

 te weinig wakker, minder dan 6 à 7 maal per 24 uur  

actie:wek de baby vòòr de voeding 

 te veel actief wakker zijn 

actie: probeer de oorzaak te achterhalen (onrust, honger etc.) 

 

2.9 Controle drinkgedrag 

Normaal  
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 circa 20 minuten (maximaal 30 minuten) krachtig en regelmatig zuigen, af en toe een 

korte pauze  

 huidskleur blijft normaal  

 

Afwijkend  

Bij alle onderstaande afwijkende observaties ten aanzien tot het drinken dit melden aan 

de verloskundige en extra observeren. Houd daarnaast de vochtopnames, uitscheiding en 

rust van de baby goed in de gaten en geef de ouders voorlichting over mogelijke 

oorzaak(en).  

 veel verslikken met hoesten, blauwe lippen, lange pauzes nemen; 

 explosief (projectiel) spugen na de voeding (braken met een boogje); 

 traag drinken, langer dan 30 min; 

 veel spugen van binnen gekregen vruchtwater of bloed van moeder tijdens de 

bevalling, erg misselijk; 

 bloedbraken (o.a. door tepelkloven bij moeder). Bloedbraken ten gevolge van 

tepelkloven kan geen kwaad indien het de vochtinname niet verstoort. Ook het 

opgeven van wat oud bloed na de bevalling is niet ernstig. Indien er echter zonder 

duidelijke oorzaak bloed wordt gespuugd moet direct de verloskundige gewaarschuwd 

worden; 

 onvoldoende zuigreflex; 

 blauw om mondje (maskeren). Dit moet weggetrokken zijn na 10 minuten. 

 

2.10 Controle huilgedrag 

Baby’s huilen (veel) omdat dit hun enige verbale communicatiemiddel is. (zie voor 

eventuele informatie over excessief huilen het zorgprotocol over excessief huilen en 

prikkelreductie) 

 

Redenen waarom een baby huilt:  

 honger voor de voeding; 

 te weinig/te veel voeding, overtollig lucht, boertje na de voeding;  

 spanning (in het gezin);  

 huiluurtje;  

 buikkrampen (koliek);  

 vieze luier; 

 pijn;  

 te koud of te warm;  

 behoefte aan huidcontact;  

 vermoeidheid;  

 zuigbehoefte (bijvoorbeeld als de baby het flesje te snel leegdrinkt); 

 teveel prikkels.  

 

Normaal  

Huilen voor een voeding of bij een vieze luier.  
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Afwijkend 

 nooit huilen; 

 voortdurend tussen de voeding door en langer dan een half uur tot een uur 

aaneengesloten huilen;  

 huilen in vlagen (kan koliekpijn zijn); 

 huilen op een lage toon; 

 huilen op hoge gillende toon.  

 

Als een baby afwijkend huilgedrag vertoont:  

 licht de verloskundige in en overleg met haar de aanpak; 

 extra observeren en proberen de reden te achterhalen; 

 bij borstvoeding eerder aanleggen, borst leeg laten drinken;  

 baby overeind houden voor boertje; 

 warmte of koude regelen; 

 troosten, lichamelijk contact; 

 lichamelijk contact met ouders stimuleren; 

 rustige omgeving creëren;  

 niet te vaak bij veel verschillende mensen op schoot (prikkelreductie). 

 

Als een baby veel huilt, of als de ouders vinden dat de baby veel huilt kan dit veel stress 

geven in een gezin. Maak dit bespreekbaar en maak dit in overleg met de kraamvrouw 

ook bespreekbaar met verloskundige en consultatiebureau. 

 

2.11  De navel 

Elke dag wordt de navel gecontroleerd en eventueel verzorgd. De navelstrengrest wordt 

droog gehouden en zoveel mogelijk aan de lucht blootgesteld.  

 

 bij een rood opgezwollen rand om de navel in combinatie met temperatuurverhoging 

(of een ondertemperatuur)  moet je bedacht zijn op infectie; 

 licht  bij vermoeden op navelinfectie de licht de verloskundige in, vanwege de kans op 

sepsis; 

 een nattende navel heeft geen behandeling nodig. Een nattende navel die na een 

paar weken na de geboorte ontstaat, is meestal een navelgranuloom. De huisarts kan 

deze behandelen door eenmalig aanstippen met zilvernitraat; 

 bij een blijvend nattende navel is verwijzing voor beeldvormend onderzoek nodig 

vanwege mogelijke onderliggende aandoeningen.  

 

2.12 De fontanel 

 de fontanel kan bomberend zijn, dan staat de fontanel bol. De bolling kan 

ontstaan door een verhoogde hersendruk bv door een infectie; 

 de fontanel kan ingezonken zijn, dat zien we bij uitdroging. 

In beide situaties de verloskundige inlichten. 
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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 

 
 

 


