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Ziekenhuis gestraft als jonge moeder te 

lang blijft

Kate Middleton Asks Mother To Help With 
Princess Charlotte Instead Of 
Second Nanny

Wordt de materniteit te veel als hotel gezien? Of 

zijn jonge mama’s en hun kinderen de investering 

meer dan waard?

Volt-reporter Sven Pichal praat met moeders en 

vroedvrouwen op de materniteit en thuis, Kobe 

leidt de discussie in de studio.

Langer zwangerschapsverlof verdient zich niet terug
Uit onderzoek naar de economische voordelen van een langer 
zwangerschapsverlof dat voormalig minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid Donner in opdracht van de Tweede kamer heeft laten 
uitvoeren, is gebleken dat een langer zwangerschapsverlof zich niet 
terugverdient. Een langer verlof leidt niet tot een lager ziekteverzuim, 
minder beroep op de zorg en betere prestaties van terugkerende moeders op 
de werkvloer.

http://www.europa-nu.nl/id/vg9fgopqa1o0/j_p_h_piet_hein_donner
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Beschreven patientengroep

NORMALE GEBOORTEN NA EEN PROBLEEMLOZE ZWANGERSCHAP :

-ENKEL VAGINALE GEBOORTEN

-ENKEL VOLDRAGEN KINDEREN (37-42 WEKEN)

-IN GOEDE GEZONDHEID

-MET EEN GEWICHT BOVEN 2500 GRAM









Gemiddelde verblijfsduur op materniteit. 



PERINATALE MORTALITEIT

Midwifery 29 (2013) 1011–1018



MORTALITEIT BABY’S GEBOREN OP 
NORMALE ZWANGERSCHAPSLEEFTIJD

Midwifery 29 (2013) 1011–1018



Nog niet berekende kosten :
-Wachtdiensten vroedvrouwen/huisartsen
-Verhoogd inschakelen kraamhulp
-Perinatale zorgcoordinator
-IT voor gezamenlijk dossier
-Saturatiemeting

Extra kosten ziekenhuis :
-vermindering ligdagen, doch niet altijd 
mogelijk ook VTE verpleegkundigen te 
verminderen.
-Hogere werkingspanning eerste 2 dagen 
om alles te organiseren





Niet-economische voordelen voor kortverblijf

• de mogelijkheid voor alle leden van het gezin om samen te blijven en in 
hun eigen tempo kennis te maken met de nieuwe baby, zodat de 
onderlinge band wordt versterkt;

• de mogelijkheid voor moeders om te rusten in hun vertrouwde omgeving 
zonder te worden gestoord door ziekenhuisroutines

• een verminderd risico op nosocomiale infecties voor moeder en kind

• empowerment, zelfzorg en een groter zelfvertrouwen bij de moeder in 
haar eigen kunnen om te zorgen voor haar baby

• mogelijk minder problemen met borstvoeding



Mogelijke nadelen van kort verblijf

• Verhoogd aantal heropnames bij
• Gewichtsverlies

• Hyperbilirubinemie

• Late diagnose congenitale afwijkingen

In de literatuur wordt dit echter zelden beschreven binnen goed 
uitgevoerde studies.

• Is er een risico op verhoogde mortaliteit ?



Vroegtijdig ontslag breder kaderen dan een 
financiele besparing

• Opportuniteit voor breder uitbouwen van het perinataal netwerk
• Ziekenhuis

• Vroedvrouwen

• Kraamzorg

• Huisarts

• Kind en Gezin

• Het ontslag moet gebeuren met strikte indicaties

• Eventuele besparing moet ook terugkeren naar de perinatale 
gezondheidszorg (cfr Heckman)



HOE DE ZORG ORGANISEREN BIJ KORTER 
VERBLIJF IN DE MATERNITEIT ?

• VOORKOMEN VAN HOGERE MORBIDITEIT EN MORTALITEIT DOOR 
BETERE SCREENING ?

• GUTHRIE

• HYPERBILIRUBINEMIE

• CONGENITALE CARDIALE AANDOENINGEN

• EDPS scale ouders.

• VOORKOMEN VAN HOGERE MORBIDITEIT/MORTALITEIT DOOR 
GOEDE INDICATIESTELLING 

• VOORKOMEN VAN HOGERE MORBIDITEIT/MORTALITEIT DOOR HET 
UITWERKEN VAN EEN GOEDE TRANSMURALE ZORG.



SCREENEN VOOR MATERNELE DEPRESSIE-
MATERNEEL PTSS

• PTTS (posttraumatische stressstoornis) en postnatale depressie 
komen frequent voor na de geboorte en deze moeders hebben extra 
ondersteuning nodig in de eerste weken.

• Recent onderzoek aan de Karel de Grote-Hogeschool in 
samenwerking met UZA (Sarah De Schepper en Jolien Tersago) 
toonde bij 340 moeders in 13 ziekenhuizen bij pas bevallen vrouwen 
een incidentie van 0,3-5,7% PTSS en symptomen van PTSS bij 22-24% 
van de vrouwen. 

• Internationaal beschrijft men een incidentie van 2,8-5,6% PTSS en 24-
36% symptomen van PTSS.

• De incidentie van postnatale depressie wordt geschat rond 10% .



SCREENEN VOOR MATERNELE DEPRESSIE-
MATERNEEL PTSS



SCREENEN VOOR MATERNELE DEPRESSIE-
MATERNEEL PTSS

• Gezien de hoge incidentie, zou een screening naar deze 
pathologie zeker wenselijk zijn.

• Verschillende testen kunnen gebruikt worden, doch geven 
vaak gelijkaardige resultaten.

• EDPS (Edingburgh Postnatal Depression Scale) is een 
eenvoudige enquete met 10 vragen die als screeningtest zou 
kunnen gebruikt worden. Zij is momenteel reeds in gebruik :

• Bij sommige NIZ diensten

• In de follow-up van prematuren zal dit ook ingeschakeld worden.
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Ontslagcriteria bij vroeg ontslag uit het 
ziekenhuis (<72 uren)

PEDIATER : ontslagcriteria baby

• Geen perinatale verwikkelingen bij baby

• Vitale tekens stabiel sinds minstens 12 uur

• Urine binnen de 24u en stoelgang binnen 48 u gehad

• Minstens 1 succesvolle voeding (op voorwaarde dat er snelle opvolging is bij 
vroedvrouw

• Normaal klinisch onderzoek

• Niet zichtbaar geel de eerste 24 uur of indien ontslag voor eerste 24 uur : 
geen gele verkleuring navelstrengstomp. Bilicheck uitgevoerd

• HepB status en/of vaccinatie

• Medisch opvolgonderzoek geregeld op het einde van de eerste levensweek 
(7de dag onderzoek)

• Guthrie : gebeurd/meegegeven (datum afname :        nr. :     )



Klinisch onderzoek pasgeborene (D1 en 
D7)

• Onderzoek gebeurt door arts (huisarts of kinderarts). 

• In Nederland gebeurt dit door de vroedvrouw.

• Belangrijk is dat het onderzoek uitgevoerd wordt en getekend 
wordt, zodat de verantwoordelijkheid duidelijk is.

• Verdere opleiding van huisartsen zal noodzakelijk zijn

• Momenteel is de werkgroep neonatologie, VVK, een document 
aan het opstellen ter standaardisatie van het onderzoek van de 
pasgeborene bij ontslag.

• Prestatie 0091 599104 Honorarium voor het klinisch onderzoek 
van een pasgeborene die in een dienst M verblijft, door de 
pediater ( C 20) ook gebruiken voor onderzoek pasgeborene op D7 
met als vereiste een gestandardiseerd verslag in het perinataal 
dossier ?



Ontslagcriteria bij vroeg ontslag uit het 
ziekenhuis (<72 uren)

VROEDVROUW : 

• Psychosociale factoren :
• Normale emotionele en psychische toestand.

• Heeft de nodige informatie en educatie gekregen en kan deze begrijpen en 
toepassen.

• Omgevingsfactoren :
• Regeling voor opvang en ondersteuning thuis (kraamhulp).

• Scenario voor urgenties met moeder overlopen

• Familie, gezondheidszorgen beschikbaar na ontslag met kennis over voeding, 
icterus en deshydratatie

• Oplossing voorzien voor sociale risicofactoren: drugs, kindermishandeling, 
tienermoeder



Ontslagcriteria bij vroeg ontslag uit het 
ziekenhuis (<72 uren)

VROEDVROUW :

• Zelfstandigheid en informatie.
• Moeder kan temperatuur van baby meten en interpreteren.

• Moeder kan zelfstandig voeding geven en kan verluieren.

• Moeder kent alarmsignalen : wanneer arts raadplegen

• Moeder kreeg info over wiegendood en slaaphouding. 

• Directe opvolging door de eerste lijn is gegarandeerd. Persoon die 
deze opvolging op zich zal nemen wordt opgeschreven met 
telefoonnummer. 
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BEVALLING

PRENATALE ZORG

THUISZORG

VERBLIJF MATERNITEIT

KIND EN GEZIN

1 TRANSMURAAL 
MEDISCH DOSSIER 
VOOR DE BABY

1 COORDINATOR 
VOOR DE 
TRANSMURALE ZORG



VOORWAARDEN TOT VEILIG VROEG ONTSLAG 
UIT DE MATERNITEIT.

• Een juiste omschrijving van de groep van patienten waarvoor vroegtijdig ontslag 
mogelijk is.

• Een juiste omschrijving van de voorwaarden die moeten vervuld zijn voor 
vroegtijdig ontslag

• Een adequate omschrijving van de functie van het tweede onderzoek bij de 
pasgeboren baby, waarbij deze wordt gekoppeld aan een duidelijke 
verantwoordelijkheid voor de onderzoeker en een adequate terugbetaling voor dit 
onderzoek.

• Het invoeren van de bilirubinometer met hiervoor ook de juiste terugbetaling

• Het invoeren van de saturatiemeting ter detectie van aangeboren afwijkingen met 
hiervoor ook de juiste terugbetaling.

• Duidelijke kwaliteitsindicatoren voor de vroedvrouwen die de baby thuis opvolgen

• Een uitbouw van zorgnetwerken met een zorgcoordinator en aangepast elekronisch
dossier. Ook hier moet financiering voorzien worden.

• Een verdere uitbreiding van de kraamzorg.



BELANGRIJK PROBLEEM IN DE DISCUSSIE

Eerste dagen op materniteit : bed voor pas 
bevallen moeder (patient) met haar 
gezonde baby (geen patient)

Langer verblijf is vaak omwille van de baby 
(patient) met een gezonde moeder (geen 
patient meer), maar het blijft een M-bed.



THANK YOU


