
 
 

LANDELIJKE RICHTLIJN – VAKGROEP GYNAECOLOGEN SURINAME 

Richtlijn Sectio Caesarea  

 

Doel 

Verbetering kwaliteit van zorg door eenduidig beleid en verstrekken van uniforme informatie.  

Het protocol heeft tot doel de routing rondom de zorg voor de vrouw die een sectio heeft 
ondergaan te optimaliseren. Dit protocol kan gelezen worden als een werkinstructie en geeft 
afspraken voor eenduidig beleid voor, tijdens en na een sectio  

 

Doelgroep 

Artsen, verloskundigen en verpleegkundigen  

 

Inhoud 

- Inleiding 
- Indicatiestelling  
- Timing sectio  
- Complicaties 
- De operatie 
- Postoperatief beleid  
- Ontslag 
- Zwanger/bevalling na eerdere sectio 
- Bijlage 1: SEOWS  
- Bijlage 2: VAS Score en WHO Pijnladder  

 

 

 



 
 

 

Inleiding  

Sectio caesarea is de Latijnse naam voor een keizersnede. De afgelopen jaren is het sectio 
percentage wereldwijd, maar ook in Suriname gestegen. Het sectio percentage verschilt 
wereldwijd nogal. Hieronder een overzicht.  

 Suriname 
(cijfers 2020 uit de 5 ziekenhuizen) 

Brazilië 1 Nederland1 USA1 Korea1 

SC 
percentage(%) 

22,2 59 16 32 45 

 

Met de toename van het aantal sectio's is te verwachten dat de incidentie van directe 
complicaties, waaronder bloeding en infectie, maar ook van latere gevolgen zoals 
uterusruptuur, placenta praevia en accreta en niches zullen stijgen. Er wordt geadviseerd om 
het beleid op de verloskamers te richten op reductie van de kans op een ongeplande sectio 
caesarea. Evidence- based elementen van dit beleid zijn continue ondersteuning van de vrouw 
in partu en een restrictief beleid wat betreft inductie van de baring voor 41 weken. Ook is de 
indicatiestelling voor zowel de primaire als de secundaire sectio is belangrijk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Indicatiestelling2 

Primaire sectio  

Indicatie Risico  Aanbeveling  

Stuitligging à terme Perinatale morbiditeit/ mortaliteit Overweeg; voor- en nadelen 
afwegen  

Dwarsligging à terme  Mechanische baringsstoornis Sterk overwegen  

Grote cervicale myomen Mechanische baringsstoornis Sterk overwegen 

Myoomenucleatie, cavum geopend Uterusruptuur Sterk overwegen 

Verticale incisie bij eerdere SC Uterusruptuur Sterk overwegen 

SC in anamnese (1x, 2x) Uterusruptuur Overweeg; voor- en nadelen 
afwegen.  
OK verslag van eerder opvragen 

SC in anamnese (≥3x) Uterusruptuur Sterk overwegen 

Uterusruptuur in anamnese Uterusruptuur Sterk overwegen 

Angst door eerdere baring Psychotrauma  Niet als routine aanbieden  

Meerling zwangerschap  Perinatale morbiditeit/ mortaliteit Niet als routine aanbieden 

Dysmaturiteit  Perinatale morbiditeit/ mortaliteit Niet als routine aanbieden 

Totaal ruptuur in voorgeschiedenis 
Sfincterlaesie met restklachten  

Herhaling (+Incontinentie) Sterk overwegen 

Placenta praevia (<2mm van het 
ostrium), accreta, percreta  

Bloedingsrisico  Sterk overwegen 

Maternale infecties:    

HIV + ART, VL <1000 kopieën/ml Verticale transmissie Niet als routine aanbieden  

HIV, alle andere situaties Verticale transmissie Sterk overwegen 

Hepatitis B  Verticale transmissie Niet als routine aanbieden 

Primaire genitale HSV  Verticale transmissie Sterk overwegen 

Recidief genitale HSV  Verticale transmissie Niet als routine aanbieden 

Genitale HPV Verticale transmissie Niet als routine aanbieden 

ART= Anti-retrovirale therapie. HSV= Herpes simplex virus. HPV= Humaan papilloma virus 

 



 
 

Secundaire sectio 

Het grootste deel van de ongeplande sectio’s wordt verricht vanwege niet vorderen van de 
baring of foetale nood. Andere redenen zijn op maternale indicaties (zoals (pre) 
eclampsie/HELLP), solutio placentae en (verdenking) uterusruptuur 

Nog minder dan voor een geplande sectio caesarea is het mogelijk om onbetwiste indicaties en 
non-indicaties voor een ongeplande sectiocaesarea te formuleren.  

De inschatting voor de indicatie tot een secundaire sectio ligt bij de beoordelend gynaecoloog.  

In de NICE-richtlijn ‘sectio caesarea’ wordt geadviseerd om bij het stellen van de indicatie tot 
een sectio caesarea ook de mate van urgentie vast te stellen.  

Een voorbeeld van een classificatie van de urgentie is die van de Britse National Confidential 
Enquiry into Perioperative Deaths (NCEPOD), die vier categorieën onderscheidt: 

1. Onmiddellijke bedreiging voor het leven van de vrouw of het kind 
2. De gezondheid van de vrouw of het kind is bedreigd, maar er is geen onmiddellijke 

levensbedreiging. 
3. Er is geen bedreiging van de gezondheid van de vrouw of het kind, maar voor één van 

beiden of voor beiden is beëindiging van de zwangerschap of de baring om medische of 
psychiatrische reden aangewezen.  

4. Het tijdstip van de sectio wordt zodanig gekozen dat het de vrouw of de zorgverleners 
goed schikt. 

Aan de hand van de urgentie, wordt met het OK- team overlegt binnen welk tijdsbestek de 
sectio dient te starten 

Urgentie  Tijd tot start incisie  
1 < 30 minuten  
2 < 75 minuten   
3 Te beoordelen door gynaecoloog  
4 N.v.t.  

 

Aanbeveling                      
Overweeg de modus partus zorgvuldig bij elke zwangere patiënt. Indien voor een sectio 
caesarea gekozen wordt moet hier een goed overwogen indicatie voor zijn   

 



 
 

Aanbeveling                 
Maak bij een secundaire sectio gebruik van de urgentie codering om hierbij de tijd tot incisie 
duidelijk te maken voor het OK team 

Timing Sectio  

Een geplande sectio caesarea die wordt uitgevoerd bij een zwangerschapsduur 38- 39 weken 
gaat samen met een verhoogde risico’s voor de neonaat 2 in vergelijking met sectio’s verricht na 
39 weken8 

- Respiratoire morbiditeit, sepsis 
- Hypoglykemie 
- Opname op een neonatale intensive care-unit  
- Sterfte 

Aanbeveling 

Vanwege de neonatale risico’s dient een primaire sectio bij een zwangerschapsduur van 39 
weken of later uitgevoerd te worden8 

 

Complicaties  

Bij elke sectio bestaat het risico op complicaties. Het heel team dient op de hoogte te zijn van 
deze complicaties en moet in staat zijn de patiënt hierover te kunnen informeren 

Maternaal: Nabloeding, infectie (UWI, wondinfectie, endometritis), trombose, gevolgen 
volgende zwangerschap (1% kans uterusruptuur, niche, placenta increta/ accreta) 

Foetaal: IRDS 

 

Aanbeveling 

Zowel de artsen, de verlos- en verpleegkundigen dienen op de hoogte te zijn van de mogelijke 
complicaties en moeten de patiënt hierover kunnen informeren  

 

 

 



 
 

De operatie  

Voorbereiding primaire sectio  

Bij een geplande keizersnede dient een preoperatieve screening door de anesthesist verricht te 
zijn. De zwangere wordt 1 dag pre- operatief opgenomen.  

De avond vòòr: 

Verwijderen van haar op de mons pubis alleen indien nodig (indien hoeveelheid haar 
belemmering is voor OK). Er zijn studies die laten zien dat verwijderen van het haar met een 
scheerapparaat minder postoperatieve wondinfecties laat zien dan verwijderen met een 
scheermes6 

Operatiedag:  

- Douchen vòòr 7:00 s’ ochtends 
- Toedienen premedicatie (volgens voorschrift anesthesist)  
- CTG  
- Patiënte aankleden, sieraden verwijderen 
- Patiënte na oproep naar de operatiekamer brengen met de klinische status (inclusief 

anesthesie- en vochtlijst)  

Voorbereiding secundaire sectio  

Bij een secundaire sectio is de patiënt niet altijd op de POS-poli geweest en preoperatief 
gescreend. Het is bij deze groep mensen van belang te controleren:  

- De anamnese is afgenomen (relevante (operatieve) voorgeschiedenis, allergieën, 
wel/niet nuchter)  

- Hb en kruisbloed bekend zijn  
- Packed cells bestelt indien verwacht ruim bloedverlies durante OK of laag 

hemoglobinegehalte (<5.5mmol/L) 
- Inbrengen infuus  

Op de OK:  

1. Time – Out  

Controle naam, geboortedatum, operatie (SC wel/geen sterilisatie), allergieën, antibiotica en 
oxytocine beleid, alle gewenste materialen aanwezig 

2. CAD wordt ingebracht, vaginaal toilet wordt verricht  



 
 

De WHO 2021 adviseert bij alle sectio’s vaginaal toilet voor de ingreep te verrichten om 
de kans op endometritis te verkleinen. Met name bij indicatie langdurig gebroken 
vliezen is er een significant verschil in het aantal gevallen van endometritis post partum 
Chloorhexidine en jodium lijken hierbij even effectief. Echter ‘acohol based’ substanties 
dienen vermeden te worden ter bescherming van de vaginale mucosa. Advies: geen 
hoge doseringen en geen herhaaldelijk toediening om de maternale en foetale expositie 
aan jodium te verkleinen 
 

3. Huiddesinfectie: Indien aanwezig heeft chloorhexidine + alcohol de voorkeur boven een 
iodine oplossing 

4. Antibiotica: 
o Bij alle sectio’s eenmalig cefazoline (kefzol) 2 gram, toe te dienen 15-60 minuten  

vóór de incisie. Dit is het middel van eerste keus. Metronidazol (500mg i.v.) 
toevoegen in geval van een secundaire sectio.   

o Bij allergie voor cefalosporines: clindamycine11 
o Augmentin geeft ook goede profylaxe en dient 30-60 minuten vóór de ingreep 

toegediend te worden, tenzij er sprake is van prematuriteit. Bij prematuriteit  
vanwege het risico op necrotiserende enterocolitis bij het kind, pas na 
afklemmen van de navelstreng toedienen 

5. Aanwezigheid kinderarts; indien er sprake is van bedreigde foetale conditie en 
prematuriteit (<34 weken), dient de kinderarts op de operatiekamer aanwezig te zijn, 
eventueel de couveuse hierbij. 

6. Aanwezigheid partner: streven naar altijd aanwezig  
7. Aankondigen incisie huid en vervolgens incisie uterus aan de anesthesist, zodat die 

voorbereidingen kunnen treffen 
8. Preventie HPP: 10 IE oxytocine intraveneus wordt langzaam toegediend na de geboorte 

van het kind. Er wordt gezorgd voor een leeg cavum en een open ostium. Post-operatief 
oxytocine in een kolf (10 IE in 500cc NaCl 0.9% à 4 uur = 40-45 druppels/min) wordt 
geadviseerd18 
Afhankelijk van de hoeveelheid bloedverlies en het risico wordt langer gecontinueerd 

9. Sterilisatie; bij vrouwen die een eerdere sectio hebben ondergaan kan de mogelijkheid 
tot sterilisatie vooraf op de poli besproken worden. De voor- en nadelen van andere 
vormen van anticonceptie overwegen en bespreken met patiënte  

Aanbeveling 

Het geheel team is verantwoordelijk voor het goed voorbereiden van de zwangere voor de 
primaire en secundaire sectio. Gebruik hiervoor de checklist 

 



 
 

Aanbeveling  

Het advies is haar op de mons pubis alleen te verwijderen indien de hoeveelheid de operatie 
belemmerd. Dan verwijderen met scheerapparaat  

 

Aanbeveling 

Hou voor elke ingreep een time-out, waarbij de patiëntgegevens en operatiegegevens kort 
benoemd worden  

 

Aanbeveling 

Bij alle sectio’s eenmalig cefazoline (kefzol) 2 gram, toe te dienen 15- 60 minuten vóór de 
incisie. Metronidazol (500mg i.v.) toevoegen in geval van een secundaire sectio. Continueren 
van antibiotica geeft niet minder postoperatieve infecties  

Aanbeveling   

Indien geen kezol beschikbaar als preoperatieve antibiotica profylaxe is de tweede keus 
augmentin 1200mg i.v. 30-60 vòòr de ingreep toe te dienen. LET OP: bij prematuren pas na 
afklemmen van de navelstreng toedienen in verband met de kans op NEC  

Aanbeveling  

Indien beschikbaar heeft desinfectie van de huid met chloorhexidine/alcohol de voorkeur 
boven jodium 

Overweeg vaginale desinfectie bij alle sectio’s , met name bij langdurig gebroken vliezen. 
Desinfecteer met jodium ter preventie van postpartum endometritis  

 

Aanbeveling  

Het advies is om bij prematuren en foetale nood de kinderarts altijd op de operatiekamer 
aanwezig te hebben. Bij de overige indicaties kan per kliniek verschillen of de kinderarts 
aanwezig is  



 
 

Postoperatief beleid 

Dag 0 (0-24 uur) 

Patiënte ophalen van de recovery en overdracht van recovery aanhoren. Controleer op de 
recovery:  

o Wondverband (lekkage; zo nodig aftekenen) 
o Vloeien (incl. fundusstand bepalen) 

RR, pols, temp, fundus, bloedverlies Wondzorg Voeding  
• Direct bij aankomst 
• Eerste 2 uur; elk uur fluxus 

controle 
• SOEWS (zie bijlage 1) 
• Vochtbalans alleen op 

indicatie 
 

Wond aftekenen bij 
doorlekken  
Zo nodig drukverband 

Langzaam opbouwen van 
helder vloeibaar naar vaste 
stoffen.  
Langzaam bij  

10. Algehele narcose 
11. >1000ml bloedverlies 
12. Lange OK (>1,5uur)  

 

 

Dag 1 (24-48 uur) 

RR, pols, temp, fundus, bloedverlies Wondzorg Voeding  
• 2dd temperatuur 
• 2dd fundus + bloedverlies 
• 4dd RR, pols 

 

Pleister na max. 24 uur 
2dd controle wond 

Algemeen dieet (tenzij anders 
gewenst) 

 

Medicatie Infuus Mobiliseren 

• Tromboseprofylaxe: 1dd 0,3ml 
Fraxiparine (continueren tot 
volledige mobilisatie) * 

• Pijn: voorschrift anesthesist  
• Misselijkheid: anti-emetica  
• Indien geïndiceerd < 48 uur 

Anti D  

2L Ringerlactaat per 24 uur 
of op afspraak zaalarts 
 
 

Binnen 12 uur: benen 
bengelen op de rand van bed 
Na 24 uur: volledig mobiliseren 



 
 

*Zie bijlage 2  

Dag 2 (48-72 uur) 

RR, pols, temp, fundus, bloedverlies Wondzorg Voeding  
2dd 
Op indicatie Hb bepalen (anemie pre 
OK/ fluxus/ klachten)  

2dd controle wond Algemeen dieet (tenzij anders 
gewenst) 
 
 

 

** Zie bijlage 3 

Borstvoeding (gedurende gehele opname) 

- Ongestoord contact en hulp bij aanleggen binnen één uur post partum 
- Uitleg en begeleiding bij aanlegtechnieken en voedingshoudingen  
- Voeden op verzoek 
- Rooming-in 
- Alleen bijvoeding op medische indicatie 

Psychisch welbevinden (gedurende gehele opname) 

Informeer naar ervaring van bevalling. Zeker bij spoedsectio. Beantwoord (bij de visite 
bijvoorbeeld) eventuele vragen of onduidelijkheden. Beoordeel of het zinnig is de 
maatschappelijk werker of eventueel de psycholoog in consult te vragen  

Aandachtspunt: Wanneer de baby niet bij de moeder is, ervoor zorgen dat zij het kind ziet 
(minstens 1x daags). Indien dit niet mogelijk is, regelmatig informatie geven over het kind aan 
de moeder 

Urineproductie, katheter, infuus  Medicatie Mobiliseren 

Urineproductie noteren 
Katheter na 24 uur verwijderen * 
Na 24 uur stop infuus  
Waaknaald alleen op indicatie van de 
arts achterlaten, anders verwijderen 

Bij pijn: volgens WHO 
ladder en VAS score** 
Tromboseprofylaxe  
 

Patiënte ondersteunen bij 
douchen  
Uitbreiden mobiliseren 
 

Mictie/ defecatie   Medicatie Mobiliseren 

Uitvragen, indien nodig voorschrijven 
laxantia   

Bij pijn: volgens WHO 
ladder en VAS score** 
Zo nodig tromboseprofylaxe 
Zo nodig start 
ferrofumeraat na ontlasting  

Uitbreiden mobilisatie 
Douchen, eventueel onder 
begeleiding, patiënte loopt 
zelfstandig naar toilet 
 



 
 

Aanbeveling 

Het advies is om tromboseprofylaxe (fraxiparine 1dd 0,3ml) te continueren tot volledige 
mobilisatie. Overweeg bij zwangeren met meerdere risicofactoren tot 6 weken postpartum te 
continueren. Mobiliseer op de eerste dag postoperatief  

 

Aanbeveling 

Het pijnstillingsbeleid valt de eerste 24 uur post operatief onder de verantwoordelijkheid van 
de anesthesist. Maak > 24 uur gebruik van de VAS score en WHO pijnladder  

 

Aanbeveling 

Het pijnstillingsbeleid valt de eerste 24 uur post operatief onder de verantwoordelijkheid van 
de anesthesist. Maak > 24 uur gebruik van de VAS score en WHO pijnladder  

 

Aanbeveling 

Het advies is de katheter 1 dag post operatief (tenzij immobiel) te verwijderen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Ontslag en nacontrole  

Een vroeg ontslag na sectio (na 48 uur) kan bij een gezonde kraamvrouw 

Een gezonde kraamvrouw: 

- De kraamvrouw kan zelfstandig gebruik maken van het toilet 
- De kraamvrouw kan zichzelf zelfstandig wassen 
- Complicaties zijn redelijkerwijs niet te verwachten 
- Heeft een goed vangnet thuis 

Anders streven naar ontslag op dag 3 (tenzij andere bijkomende factoren)  

Checklist bij ontslag:  

- Ontslaggesprek door arts en verpleegkundige; informatie over 
o Dagelijkse activiteiten 
o Nazorg wond 
o Complicaties en medische vragen 
o Uitleg medicatie 
o Spoednummer en instructies wanneer contact op te nemen 

- Ontslagbrief 
o Korte samenvatting zwangerschap  
o Indicatie en verloop sectio  
o Postoperatief beloop 
o Advies volgende zwangerschap  

- Recept 
- Afspraak nacontrole 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Zwangerschap/ partus na eerdere sectio 

Interval 

Voor optimale genezing van het sectio litteken in de uterus wordt een termijn van 18 maanden 
tot volgende zwangerschap aangehouden voor vrouwen die een TOL (trial of labour) wensen. 
Een korter interval (met name < 6 maanden) is geassocieerd met een hoger risico op een 
uterusruptuur.  

Het interval heeft geen invloed op het succespercentage van een geslaagde vaginale baring13 

Aanbeveling 

Adequate genezing vereist in interval tot volgende graviditeit van minimaal 18 maanden. Indien 
zwanger < 6 maanden na SC is het advies een primaire SC af te spreken. Interval 6-18 maanden 
mag TOL, voor- en nadelen afwegen  

Modus partus  

Er dient naar gestreefd te worden om tijdens de zwangerschap een voorlopige keuze te maken 
en hierover informatie te geven aan de patiënte. Uiteraard kunnen zich later in de 
zwangerschap nog veranderingen voordoen die de keuze kunnen veranderen.  

De arts bespreekt met de patiënt:  

- Ervaring eerdere bevalling en eventueel de voorkeur  
- Voor- en nadelen, mogelijke complicaties van een vaginale bevalling of geplande 

keizersnede  

De kans op een geslaagde vaginale bevalling na een eerdere sectio (VBAC- Vaginal Birth After 
Delivery) hangt van meerdere factoren af, maar ligt grofweg tussen de 50-70%. De kans op een 
uterusruptuur neemt toe naarmate het aantal sectio’s meer wordt. VBAC-1 0.72%, VBAC-2 
1.59%7    

Het advies is om na 3 of meer sectio’s in de voorgeschiedenis voor een primaire sectio te 
kiezen.  

Het advies is om bij de 3e repeat sectio een sterilisatie met de patiënt te bespreken en sterk te 
adviseren. Bij een 1e of 2e repeat individualiseren.  

 



 
 

Overzicht VBAC vs. Primaire SC   

 VBAC Primaire SC  
Uterusruptuur Hoger (ca. 0.7% bij spontane 

weeën na 1 SC in anamnese) 
Zeer kleine kans spontaan 
ruptuur voor geplande SC   

Maternale complicaties  Lager   Hoger  
Pijn  Van de weeën  Na de operatie  

Ontslag I.p na enkele uren  Na 2-3 dagen  
Foetaal  Betere longvoorbereiding  Hoger risico IRDS  

Voorspellende factoren succesvolle VBAC16,17 

Gunstige factoren  Ongunstige factoren  Contra- indicaties  
Eerdere vaginale baring  Macrosomie (>4500 gram)  en 

geen vaginale baring in 
voorgeschiedenis 

Klassieke incisie uterus (2-9% 
kans uterusruptuur) 

 
‘Non-recurring’ factoren 
(liggingsafwijking, foetale 
nood)  

Hoog BMI (>40) Relatieve contra- indicatie:     
T/J incisie (2% kans 
uterusruptuur)  

 Noodzaak tot inleiding en lage 
bishopscore  

Uterusruptuur in de 
voorgeschiedenis  

 ‘Recurring’ factoren zoals CPD, 
hoge maternale leeftijd (>40 
jaar)  

3 of meer sectio’s in 
voorgeschiedenis  

 2 of meer sectio’s in 
voorgeschiedenis en geen 
vaginale baring  

Abnormaal invasieve placenta 
(AIP) 

 

Aanbeveling  

Bij de keuze in modus partus na een of meerdere sectio’s in de voorgeschiedenis moeten de 
voor- en nadelen (risico ruptuur, succeskans VBAC) goed afgewogen worden. De voorkeur van 
de patiënt weegt hierin ook mee 

 

 

 



 
 

Aanbeveling 

Het advies is om te pogen een klassieke, J of T incisie zo veel als mogelijk te vermijden vanwege 
het hoog risico op een uterusruptuur in een volgende zwangerschap  

 

Aanbeveling 

Het advies is om bij een 3e repeat een sterilisatie sterk te adviseren. Bij 1e of 2e repeat sectio 
ndividualiseren  

 

Aanbeveling 

Het advies is om na 3 of meer sectio’s in de voorgeschiedenis voor een primaire sectio te kiezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Aanbevelingen  

1. Overweeg de modus partus zorgvuldig bij elke zwangere patiënt. Indien voor een sectio 
caesarea gekozen wordt moet hier een goed overwogen indicatie voor zijn   

2. Maak bij een secundaire sectio gebruik van de urgentie codering om hierbij de tijd tot 
incisie duidelijk te maken voor het OK-team 

3. Vanwege de neonatale risico’s dient een primaire sectio bij een zwangerschapsduur van 
39 weken of later uitgevoerd te worden 

4. Zowel de artsen, de verlos- en verpleegkundigen dienen op de hoogte te zijn van de 
mogelijke complicaties en moeten de patiënt hierover kunnen informeren  

5. Het geheel team is verantwoordelijk voor het goed voorbereiden van de zwangere voor 
de primaire en secundaire sectio. Gebruik hiervoor de checklist 

6. Het advies is haar op de mons pubis alleen te verwijderen indien de hoeveelheid de 
operatie belemmerd. Dan verwijderen met scheerapparaat  

7. Hou voor elke ingreep een time-out, waarbij de patiëntgegevens en operatiegegevens 
kort benoemd worden  

8. Bij alle sectio’s eenmalig cefazoline (kefzol) 2 gram, toe te dienen vóór de incisie. 
Metronidazol (500mg i.v.) toevoegen in geval van een secundaire sectio. Continueren 
van antibiotica geeft niet minder postoperatieve infecties  

9. Indien beschikbaar heeft desinfectie met chloorhexidine/alcohol de voorkeur boven 
jodium 

10. Overweeg vaginale desinfectie bij secundaire sectio’s (uitzondering: code 1 sectio) , met 
name bij langdurig gebroken vliezen. Desinfecteer met jodium of chloorhexidine ter 
preventie van postpartum endometritis  

11. Het advies is om bij prematuren en foetale nood de kinderarts altijd op de 
operatiekamer aanwezig te hebben. Bij de overige indicaties kan per kliniek verschillen 
of de kinderarts aanwezig is  

12. Het advies is om tromboseprofylaxe (fraxiparine 1dd 0,3ml) te continueren zolang 
ziekenhuisopname. Overweeg bij zwangeren met meerdere risicofactoren LMWH’s tot 6 
weken postpartum te continueren 

13. Mobiliseer op de eerste dag post operatief  
14. Het pijnstillingsbeleid valt de eerste 24 uur post operatief onder de 

verantwoordelijkheid van de anesthesist. Maak > 24 uur gebruik van de VAS score en 
WHO pijnladder  

15. Het advies is de katheter 1 dag post operatief (tenzij immobiel) te verwijderen  
16. Adequate genezing vereist een interval tot volgende graviditeit van minimaal 18 

maanden. Indien zwanger < 6 maanden na SC is het advies een primaire SC af te 
spreken. Interval 6- 18 maanden mag TOL, voor- en nadelen afwegen.  



 
 

17. Bij de keuze in modus partus na een of meerdere sectio’s in de voorgeschiedenis 
moeten de voor- en nadelen goed afgewogen worden. De voorkeur van de patiënt 
weegt hierin ook mee 

18. Het advies is om na 3 of meer sectio’s in de voorgeschiedenis voor een primaire sectio 
te kiezen 

19. Het advies is om te pogen een klassieke, J of T incisie zo veel als mogelijk te vermijden 
vanwege het hoog risico op een uterusruptuur in een volgende zwangerschap  

20. Het advies is om bij een 3e repeat een sterilisatie sterk te adviseren. Bij 1e en 2e repeat 
sectio individualiseren  
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Bijlage 1 

 

 

 



 
 

Bijlage 2 

VAS Score en WHO pijnladder  

Pijn wordt gemeten aan de hand van een pijnscore (VAS score). Gebruik dit meetinstrument 
door het uit te vragen aan patiënten, waarbij 0 geen pijn is en 10 de ergste pijn ooit is.  
 

 
 
Medicamenteuze therapie wordt toegepast volgens de WHO pijnladder:  

a. Stap 1: paracetamol 4 dd 1000 mg (p.o./supp) 
b. Stap 2: Ibuprofen, Diclofenac of Naproxen (kortdurend) (p.o./supp)  
c. Stap 3: morfine sc volgens voorschrift van de anesthesioloog of gynaecoloog  

 
VAS 0 – 4 postoperatief à Stap 1 
VAS 4 – 6 postoperatief à Stap 2 
VAS > 6 overlegt de verpleegkundige met de arts  
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