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Interne memo 

Datum: 28 maart 2018 herziene versie april 2019 

Betreft: Zorg bij bevalling – Vroegtijdige inzet partusassistentie 

  

 
DUO: P. van Runnard Heimel en M. Kluiters 
 
Zorgstandaard 
In de zorgstandaard staat het volgende beschreven: ‘De ondersteuning bij de 
bevalling (thuis of in het ziekenhuis) kan ook ‘vroegtijdig’ worden ingezet. De 
kraamverzorgende wordt in dat geval al ingezet bij de start van de baring. Zij 
blijft aanwezig gedurende de gehele bevalling ongeacht waar deze plaats vindt. 
Met deze vorm van ondersteuning kan het perspectief van de vrouw op de 
baring positief beïnvloed worden. De verloskundig zorgverlener bespreekt met 
de zwangere al tijdens de zwangerschap de mogelijkheid tot vroegtijdig 
ondersteuning van een kraamverzorgende.’ 
 
Achtergrond 
Op dit moment bestaat er in de regio de mogelijkheid tot vroegtijdig inzet 
partusassistentie voor 1e lijns partussen. 
 
In de regio wordt vroegtijdige inzet partusassistentie (VIP)  aan 1e lijns 
zwangeren aangeboden. Dit wordt gedefinieerd als: ‘continue begeleiding van 
een kraamverzorgende of verloskundige vanaf het moment dat zij ‘in partu’ is 
verklaard (zie memo ‘in partu verklaren’).’ Hierbij dient te worden opgemerkt dat 
VIP in de zwangerschap wordt besproken door de verloskundige en dat in het 
bevalplan, als onderdeel van het individueel geboortezorgplan, de keuze wordt 
aangegeven. Tevens wordt het aanbieden van VIP tijdens de partus vastgelegd 
in het partusverslag. 
 
VIP: 

- Wanneer: vanaf het moment van ‘in partu’ verklaren, indien barende en 
haar partner dat wensen 

- Wie: kraamverzorgende of verloskundig hulpverlener 
- Wat: begeleiding van de barende en haar partner (coaching, versterking 

eigen kracht), continue begeleiding vanaf het moment dat de barende 
‘in partu’ is. 

 
Note: 
Er wordt afgeweken van de zorgstandaard waarin staat beschreven dat een 
kraamverzorgende de gehele bevalling aanwezig blijft ongeacht de plaats van 
de partus. Op dit moment is het niet haalbaar om dit te realiseren.  
 
 
 
 
 
 
 
 


