Aandachtspunten bij begeleiding ouders bij perinatale sterfte
Checklist verloskundige
Datum:
Besproken door:
Bij constatering


Wees duidelijk als je slecht nieuws hebt. Draai er niet omheen.



Bied (indien mogelijk) een echo aan bij negatieve cortonen.



Wijs ouders op wat je ziet, bv. dit is z’n hartje en het klopt niet
meer.



Veel ouders zijn in shock en niet in staat tot enige reactie. Vertel
wat er gaat gebeuren maar vertel niet teveel. Het meeste komt
niet binnen.



Vraag hoe ouders naar huis gaan. Als moeder alleen is, kijk of er
iemand mee kan/ze opgehaald kan worden

Voor de bevalling


Vragen of de aanwezigheid van de verloskundige op prijs
gesteld wordt bij de bevalling. Of dat de verloskundige de
bevalling doet.



Wijs ouders op wat ze kunnen verwachten, bv
maceratie/pijn/pijnbestrijding



Kijk samen wat er toch gerealiseerd kan worden van het
bevalplan



Bespreek de mogelijkheid van lactatieremming maar ook de
mogelijkheid om borstvoeding juist wel op gang te laten komen

Na de bevalling


Benadrukken van het ouderschap en de trots die hiermee
gepaard gaat. Dat kan door ouders te feliciteren. Veel ouders
stellen dit woord niet op prijs maar wel de aandacht voor de
geboorte door de baby te bekijken en te bewonderen



Bekijk de baby met de ouders en niet alleen. Geef de ouders
de kans om jou de baby te laten zien.



Neem de tijd om de bevalling te bespreken.



Doe de fysieke controles en benadruk het feit dat de moeder
kraamvrouw is. Bespreek fysieke ongemakken en maak bv
afspraken over verwijderen van de hechtingen voor de
uitvaart.



Besteed extra aandacht aan stuwing.



Aangifte bespreken. Door wie? Aangifte is verplicht vanaf 24
weken zwangerschap

Aantekeningen



Na 24 weken huisarts bellen! Is de geboorte thuis? -->
overlijdensakte op laten stellen



Foto’s en kamertje bekijken



Hoe is het met de andere kinderen?



Hoe heeft de omgeving gereageerd?



Heeft de naaste omgeving het kindje gezien, gaat dat nog
gebeuren? Evt stimuleren om te doen



Werk partner? Verklaring nodig om niet naar het werk te
hoeven



Geboortekaartjes, zeg dat je het fijn vindt om er ook een te
ontvangen.



Wijs ouders op het maken van hand- en voetafdrukjes. Dit
wordt meestal in ziekenhuis gedaan maar kan ook door de
uitvaartverzorger /kraamverzorgende of verloskundige gedaan
worden



Zorgverzekering inlichten en het kraampakket afzeggen



Eventuele andere pakketten (blije doos enz.) afbellen



Óf kraamzorg regelen óf Indien geen kraamzorg deze
afmelden



Zwangerschapscursus inlichten



Kinderopvang inlichten afzeggen



Inrichting kinderkamer afbestellen/terugbrengen



Brief naar de huisarts/ bellen!



Kaartje sturen: afspreken binnen praktijk bv, na half jaar, na een
jaar- AT datum -met kerst



Indien een perinatale sterfte plaatsvond in de 1e lijn, is de
praktijk verantwoordelijk voor de registratie.

