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PROGRAMMA "MOEDER- PASGEBORENE"

O~racht :

nieuwe
"Basis-

het programma "moeder-pasgeborene" toetsen
ziekenhuisconcept en in het. bijzonder aan de
ziekenhuis" en "Ziekenhuisassociaties".

aan het
teksten

Inleiding

Tussen de kraamafdeling, de niet-intensieve neonatalogie, depediatrie, 
de intensieve neonatalogie en de kraamafdeling voor

intensieve observatie van hoogrisicozwangerschappen is er
duidelijk een continuüm, maar toch oak een onderscheid in
infrastructuur en personeel.

Niet-intensieve neonatale zorg moet beschikbaar zijn in elkekraamafdeling. 
Deze zorg kan gegeven worden do or pediaters met

ervaring in de neonatalogie of door neonatologen.

Alhoewel een "bevalling" volgens de MKG-registratie statis-
tisch de meest frequent voorkomende "pathologie" is, lijkt het
toch evident dat het om een specifiek programma gaat (zoals
blijkt uit buitènlandse evoluties, de nood aan voldoende
volume om de deskundigheid te verwerven en te onderhouden,etc). 

Het is dus niet de roeping van elk "basisziekenhuis"
dit programma aan te bieden.

Bij de "bevalling" gaat het uiteraard om de moeder, maar oak
om het kind dat zal geboren worden, dat geboren wordt of juist
geboren is~ Kraamzorg is dus onafscheidelijk verbonden met
neonatale zorg in de breedste zin (van antenataal tot postna-taal).

Waar de geneeskunde vroeger focuseerde op diagnose en behande-
ling (en revalidatie), zal de geneeskunde in de toekomst
steeds meer bezorgd zijn om gepland aan preventie te doen en
te anticiperen op potentiële problemen. Dit is zeker oak waar
in de verloskundige sfeer.

Een programma aanbieden veronderstelt steeds een goed georga-
niseerd geheel, waarbij aIle actoren aanwezig zijn op het
ogenblik zij noodzakelijk zijn, een optimale organisatie en
structuratie bestaat, met een voldoende kritische massa, om de
kwaliteit te waarborgen.
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PROGRAMMA "MOEDER EN PASGEBORENE"

1. 

MaatschaRRelijk

Het is nutteloos programma's op te stellen voor opvang van
pathologie zonder eerst adequate preventie programma's op te
stellen. ln dit opzicht moet de maatschappij de zwangere yrouw
een bijzondere bescherming geven. Deze bescherming is eerste
en belangrijke stap in de preventie van problemen van moeder
en pasgeborene. Deze verhoogde bescherming vraagt wijzigingen
in arbeidswetgeving, sociale wetgeving en verzekeringswetge-ving. 

Nieuwe initiatieven in die zin zijn dringend gewenst,
bv. :

brede informatie van de bevolking over wat nodig is om
vroeggeboorte te voorkomen, met o.m. het belang van een
gezonde voeding, de noodzaak om tabakgebruik af te leren,
drugsgebruik te vermijden, een gezonde en ontspannen le-
venswijze op na te houden, etc. .De merkelijk verhoogde
perinatale mortaliteit bij migranten en kansarmen vraagt
naar een efficiëntere aanpak van deze groep naar begelei-
ding, opleiding en financiële ondersteuning.

leeftijdverlaging de waaropvanhet realiseren van een
vrouwen zwanger worden.

een aanpassing van het bedrag aan kindergeld;

verlof-cheques ter beschikking stellen van de aanstaande
moeder van zodra de zwangerschap erkend is, waarbij no ch de
werkgever noch de zwangere financieel nadeel lijdt; deze
verlof-cheques kunnen naar de wens van de zwangere worden
aangewend iri functie van de noden van de zwangerschap.

etc.2. 

prenataal

Een goed gestructureerde raadpleging hoort in elk geval steeds
beschikbaar te zijn in het ziekenhuis met kraamafdeling. Deze
raadpleging moet pluridisciplinair zijn. Vanaf het begin van
de zwangerschap en zelÎs pre-conceptioneel, kan een pluridis-
ciplinaire aanpak immers nodig zijn (zoals bv. bij insulinede-
pendente diabetes) , waarbij naast de gynecoloog, de pediater,
de internist, de vroedvrouw, de kinesist e.a. disciplines
moeten kunnen worden betrokken.
Er worden formele momenten van overleg voorzien, bij belang-
rijke nieuwe gegevens over de gezondheidstoestand van moeder
of ongeboren kind, maar daarnaast is er oak periodisch overleg
nodig tussen vrouwenarts en kinderarts-neonatoloog. Incentives
moeten worden ingebouwd in de nomenclatuur of in de financie-
ring van de nieuwe programma's, waarbij dergelijke contacten
oak financiëel worden beloond.
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Dit kan van zodra deze contacten officiëel en geformaliseerdverlopen. 
Voor een regio is het wenselijk dat aIle actoren

elkaar kennen en consulteren. Een formele samenkomst van deze
actoren tweemaal per jaar is noodzakelijk om sarnen een aantal
afspraken te maken en strategiën op te stellen, eigen aan de
noden van de regio en een bilan op te stellen van de bekomenresultaten.

Actoren kunnen oak supraregionaal zijn voor een bepaalderegio.

De goed gestructureerde raadpleging moet toelaten de zwangere
te verwijzen naar de meest geëigende modaliteit.

Zo vroeg mogelijk tijdens de zwangerschap, en telkens opnieuw
bij elke prenatale raadpleging, moeten risicofactoren worden
opgespoord en zorgvuldig worden bijgehouden.

3. 

De Bevalling

Bij elke bevalling moet een pediater met vol.doende ervaring in
de neonatalogie of neonatoloog oproepbaar zijn en binnen de 15
minuten aanwezig kunnen zijn in het verloskwartier.

Bij elke bevalling met risico moet reeds tijdens de arbeid een
pediater met voldoende ervaring in de neonatalogie of neonato-
loog verwittigd worden.

Tijdens de uitdrijvingsperiode van een bevalling met risico
moet de pediater met voldoende ervaring in de neonatalogie of
de neonatoloog aanwezig zijn.

Een verloskwartier en een kraamafdeling moeten aan elementaire
normen beantwoorden van organisatie, bestaffing, architectuur
en uitrusting. De nadruk moet gelegd worden op een geïnte-
greerde werking. Adequate opleiding van gespecialiseerd perso-
neel is noodzakelijk.

De verwezen bevallingen naar een kraaminrichting die gericht
is op de intensieve observatie van risicozwangerschappen
zullen een ad-hoc registratie krijgen in het verwijzende cen-trum.

4. 

Na de Bevalling

ln elke kraamafdeling is een niet-intensieve neonatale zorgbeschikbaar, 
met toezicht door de pediater (oproepbaar) en een

continuïteit verzekerd door gevormd deskundig personeel.

Pasgeborenen die dit vereisen worden na stabilisatie vervoerd
naar de intensieve neonatale eenheid. Bij voorkeur worden
dergelijke gevallen in utero vervoerd.
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5. 

Klinisch-WetenschaRRelijke onderzoek, peer-review en Kwali-
teitsbewaking.

De programma's moeder-pasgeborene zullen hun medewerking
verlenen aan klinisch-wetenschappelijke onderzoeksprojecten.
Zij zullen participeren aan Peer-Review.

Bij wijze van voorbeeld kan aan het volgende worden gedacht:

langetermijnopvolging van vroeggeborenen en kinderen met
laaggeboortegewicht;
bevordering van klinisch-we~enschappelijk onderzoek, met
inbegrip van autopsies, en medewerking aan de polycentri-
sche verwerking van de gege"ens.

Kwaliteitsbewaking

In plaats van te werken met aantal bedden e.a. parameters van
infrastructurele aard, wordt net proces (evaluatie van het
dossier, Peer review voor artsen, controle terplaatse van de
organisatie van de wacht, structu~-ering van de staf en bestaf~
fing in PTE) en de outcome (percentage onvoorziene transporten
naar intensieve neonatale zorgëenheid, tijd tussen diagnose
van problemen en reactie hierop, percentage sectio's, mortali-
teit, morbiditeit, follow-up neurologische ontwikkeling) van
de zorg opgevolgd. De registratie van een aantal
essentiële parameters is verplichtend.

geëvalueerd door pediaterEIke perinatale sterfte wordt
verloskundige equipe sarnen.

en

De interne controle is de verantwoord~lijkheid van de dienst.
De organisatie van deze interne controle is een van de taken
van de hoofdgeneesheer. AIle gegevens moeten worden gevali-
deerd en conform verklaard via interne audit.

die de transparan-Een jaarverslag dient te worden opgesteld,
tie van de gegevens moet garanderen.

Ieder ziekenhuis rnoet deelnernen aan een extern kwaliteitsbewa-kingprograrnrna.

Een externe audit moet regelmatig worden georganiseerd.

PROGRAMMA'S "MOEDER -PASGEBORENE"

o. ..1 Het Baslsprogramma Maternltelt omvat:
-een pluridiscipliniaire prenatale raadpleging

Moeder-pasgeborene, beschikbaar in het ziekenhuisi
-een kraamafdelingi
-een niet-intensieve neonatale functie, zoals hierboven

beschreveni
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conventies met een programma neonatale intensieve zorgen
en een programma intensieve maternele zorg.

2 Het Programma neoriatale intensieve zorgen
bevindt zich in een Algemeen Ziekenhuis met BasisprogrammaMaterniteit, 

en omvat bovendien:
-een intensieve neonatale functie, met een consulentschap

neuro-pediatriei
-conventies met een aantal Basisprogramma's Materniteit.

30 Het programma intensieve maternele zorg
bevindt zich in een Algemeen Ziekenhuis met Basisprogramma
Materniteit en met Programma neonatale intensieve zorgen,
en omvat bovendien:

-de intensieve maternele zorg functie.:
-conventies met een aantal Basisprogramma's Materniteit

UITWERKING VAN DE PROGRAMMA' S

10 "et BasisnrogrammaMaterniteit

Pathologie

Dit programma behandelt de euthocie, een selectie van dystocie
en de acute situaties die zich kunnen aanbieden.

-8

-"
De graad van zwaarte (severity) van de dystocie die kan opge-
vangen worden is afhankelijk van vele factoren, bv.: het
aantal aanwezige artsen-verloskundigen (permanentie), de indi-
viduele interesse en ervaring, de aanwezigheid van andere
specialismen in het ziekenhuis (nefrologie, cardiologie, endo-
crinologie,...) de aanwezigheid en het niveau van de onder-
steunde functies/programma's {intensieve zorgen)...
Het klinisch oordeel van de behandelende arts-verloskundige is
de uiteindelijke beslissende factor. Deze keuze wordt geëvalu-
eerd via kwaliteitscontrole.

Procedures

perinatale en postnatale perio-
klinische observatie, bevalling
en dit met multidisciplinaire

Deze omvatten de antenatale,des, 
d.w.z. poliklinische en

ezorg voor moeder en kind,aspecten.

Opstellen van dossier en opvolgen van de zwangerschap;
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vaginale bevalling met o.a.
-arbeid en bevalling
-monitoring
-pijnloos aspect
-ingrepen

sectio

reanimatie met intubatie
couveuze

neonatus met o.a.: -

maeder met a.a.: reanirnatie
behandelen van intravasculaire
stolling e.a. verwikkelingen

Logistiek

-'-'"1. 

Patiëntendossier: oak voor arts en die niet verbonden zijn
aan het ziekenhuis (bv. huisartsen) , met minimale inhoud en
standaardisatiei

2.. prenatale multidisciplinaire consultaties intramuros (zie
inleiding)i3. 
beschikbaarheid van procedureboek

4. verloskwartier -arbeidskamer en of verloskamer
-technische uitrusting (zuignap,

forceps, beademingstoestel, foe-
tale monitoring, etc)5. 

opname-afdeling voor observatie en postpartale zorgi
6. operatiekwartieri assistentie oproepbaar en terplaatse

binnen 15 minuteni7. 
neonatale eenheid (N*)-afzonderlijke eenheid (met ingangs-
sas), binnen of onmiddellijk aansluitend aan de
materniteiti

-voldoende incubatoreni
-beademingstoestel voor kortdurende beademingi
-ademhalings-en hartmonitori
-infuuspompi
-saturatiemeter en zuurstofmeteri
-zuurstofkloki
-verwarmingstafel en mixboxi
-snelle beschikbaarheid over de resultaten van de

bloedanalyses die nodig zijn (micro-technieken)i
-radiografische en echografische opnamen moeten op de

N* afdeling kunnen worden uitgevoerdi
-pediatrische verpleegkundigen met bijzondere ervaring

in de neonatalogie en lof vroedvrouwen met bijzondere
ervaring in de neonatalogie, voor zover neonati aan.-
wezig zijn en deze hulp vragen (cfr. Infra)i

8. Intensieve zorgeni
9. medische staf:

volgende specialisten moeten 24 uur op 24 uur binnen de
15 minuten in het ziekenhuis aanwezig zijn:

-Verloskundigen
-pediater
-Anaesthesist
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Il.vroedkundige staf:
-voor elke observatie en postpartum-afdeling moet de

continuïteit 24 uur op 24 verzekerd zijn door een
vroedvrouw;

-in het verloskwartier moet een vroedvrouw aanwezig
zijn telkens en voor de duur dat er een parturiënte
verblijft;

-voor de niet-intensieve neonatalogie afdeling moet
een vroedvrouw met ervaring in de neonatalogie of een
pediatrische verpleegkundige met ervaring in de neo-
natalogie 24 uur op 24 voorrang kunnen geven aan de
observatie en de verzorging van de pasgeborene;

verpleegkundige~ met ervaring in de neonatalogie
kunnen bij wijze van overgangsmaatregel op de niet-
intensieve neonatalogie afdeling tewerkgesteld blij-
ven;

.~

voor de dagen waarop geen neonati op de niet-inten-
sieve neonatalogie afdeling verblijven, mag deze
permanentie vervangen worden door een wachtsysteem,
waarbij een vroedvrouw met ervaring in de neonata-
logie en/of een pediatrisch verpleegkundige met erva-
ring in de neonatalogie oproepbaar is;

~

--e-'

-voor het geheel van de afdelingen van de kraaminrich-
ting moeten '24 uur op 24 uur minstens tegelijk 2
vroedvrouwen aanwezig zijn, zelfs aIs er geopteerd
wordt voor een oproepbare wacht voor het verloskwar";'
tier of
-op de dagen waarop geen pasgeborenen verblijven

-voor de niet-intensieve neonatalogie afdeling.
12.Laboratoriumfaciliteiten en RX faciliteiten moeten 24 uu.r
op 24 uur beschikbaar zijn;
13.kinesitherapie
14.een schriftelijke overeenkomst met

-programma neonatale intensieve zorgen;
-programma intensieve maternele zorg;
met o.m. de verwijsmodaliteiten, vervoer, opvang, forme-
le overlegmomenten, etc.

20 Het Programma neonatale intensieve zoraen

Pathologie

ln dit pogramma mogen alleen ernstige neonatale
opgevangen worden: dit betekent de DRG's die de
omvatten die bij de geboorte

-minder dan 1,500kg wegen
of
-die meer dan 1,500kg wegen, maar majeure complicaties

vertonen.

problemen
kinderen
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procedures

cardiorespiratoire reaniamtie
langdurige kunstmatige beademing
langdurige parenterale voeding
kleine heelkundige ingrepen ter plaatse

Logistiek

basisprogramma materniteit
eenheid afgescheiden van de functie niet-intensieve neona-
tale zorg (N*), met min. 15 bedden
toegang met een sas
isolatiemogelijkheid moet bestaan
melkkeuken
ziekenwagen met transportincubator en transportteam (neo-
natoloog en pediatrische verpleegkundige met neonatale
ervaring en/of vroedvrouw met neonatale ervaring)

Medische staf:
-pediater-neonatoloog is 24 uur op 24 uur aanwezig in

de dienst
-1 pediater-neonatoloog per 5 bedden
-alg. en Thorac. Chirurg oproepbaar en ter ~

binnen 15 min.
-anaesthesist oproepbaar en ter plaatse binnen 15 min.
-consulentschap neuro-pediatrie

olaatse

30 Het Rrogramma intensieve maternele zorq

Pathologie

Dit programma neemt alleen dystocie op.

inter-
procedures

-uitgebreide gamma obstretrische behandelingen en
venties

-neonatale intensieve zorgen
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Logistiek
-Hoeft niet een afzonderlijke eenheid te zijn, weI dienen

'deze patiënten op een afdeling van de kraaminrichting te
worden geconcentreerd;

-Med. Staf:
-permanentie van gynaecoloog 24 uur op 24 uur

intramuraal;
-pediatrie: cfr. Programma neonatale intensieve

zorgen;
-anaesthesie: 24 uur op 24 uur permanentie in-

tramuraal
-vroedkundige staf: 24 uur op 24 uur permanentie van een

bijkomende vroedvrouw;
-technisch: -prenatale monitoring
-Labo en RX continu beschikbaar
-beschikbaarheid van een aantal specialismen:

-cardiologie
-oftalmologie
-nefrologie
-neurologie
-anatomopathologie
-endocrinologie~ ziekenhuis: intensieve zorgen

Dienst spoedgevallen
Sociale Dienst

-overeenkomsten met basisprogramma's materniteit;
-regeling voor veilig intr~-uterien vervoer (transport-

team met vroedvrouw en gynaecoloog indien vereist).
-aangepaste operatiezaal op de afdeling

Activiteitscriteria:

Teneinde de nodige deskundigheid te verkrijgen en te behouden
dienen volgende activiteitscriteria te worden aangehouden:

"-

~

10 Basisprogramma Materniteit:
-de norm van 400 bevallingen (K.B. 30.01.89) moet eindelijk

strikt worden toegepast.
-bij overgangsmaatregel , en bij gebrek aan relevante gege-

vens, wordt gepleit voor samenwerking tussen kraamafdelin-
gen via associaties en groeperingen.

20 Het Programma neonatale intensieve zorgen:
-een samenwerkingsverband met andere materniteiten is nood-

zakelijk, waarbij minstens 2.500 bevallingen worden gegroe-
peerd. .

3D Het programma intensieve maternele zorg:
-een samenwerkingsverband met andere materniteiten is nood-

zakelijk waarbij minstens 5.000 bevallingen worden gegroe-
peerd.
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OVERGANGSMAATREGELEN:

Dit schema kan enkel progressief over jaren worden ingevuld,
waarbi j aIle deskundigheid ',':;;1-, medische, verpleegkundige,
vroedvrouw en paramedische aard maximaal wordt benut en ge-
integreerd.
ln dit opzicht kan de associcticvan diensten worden benut om
de overgang progressief te realiseren naar fusies.

,8
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