Afspraken ACUTE VERWIJSINDICATIES bij volmeldingen Verloskunde Regio Rotterdam Rijnmond





ACUTE zorg wordt NIET geweigerd
Telefonische aanmelding, geen discussie
Opname in ziekenhuis van eerste keus zo snel mogelijk
Eerste ziekenhuis neemt verantwoordelijkheid voor behandelen ofwel plaatsen naar ander ziekenhuis over van verloskundige

ACUTE VERWIJSINDICATIES:
Afwijkende ligging, heftig in partu
Reanimatie moeder
Foetale nood/cortonen pathologie
Overmatig bloedverlies durante partu
Partus prematurus <35 weken, heftig in partu > verwijzing 2e lijns ziekenhuis
Partus prematurus <32 weken, heftig in partu > verwijzing Erasmus MC
Navelstreng prolaps
Verdenking ernstige pre-clampsie/eclamptisch insult durante partu
Onverwachte IUVD, durante partu
Verdenking solutio
Inversio
Geen voorgaande prenatale zorg, heftig in partu
Fluxus post partum, ongeacht conditie vrouw
Achterblijven van (een deel van) de placenta, ongeacht conditie vrouw
Pasgeborene in slechte conditie thuis
Onveilige, bedreigende thuissituatie

Afspraken SUBACUTE VERWIJSINDICATIES bij volmeldingen Verloskunde Regio Rotterdam Rijnmond





Binnen half uur in het ziekenhuis, opname binnen één uur
Verloskundige belt bij subacute indicatie een ziekenhuis met beschikbare capaciteit (groen) of ziekenhuis (oranje) voor overleg.
Indien alle ziekenhuizen in de regio op oranje staan, belt de verloskundige maximaal twee ziekenhuizen.
Bij volmelding in deze twee ziekenhuizen belt de verloskundige naar het eerste ziekenhuis.
Het eerste ziekenhuis is verantwoordelijk voor het zoeken naar een oplossing.
Bij weigering overlegt de arts-assistent met de dd. gynaecoloog

SUBACUTE VERWIJSINDICATIES:
Niet vorderende ontsluiting, goede cortonen
Niet vorderende uitdrijving
Meconiumhoudend vruchtwater, goede cortonen
Partus prematurus <35 weken, niet heftig in partu: verwijzing naar een 2e lijns ziekenhuis
Koorts durante partu
Vulva hematoom
Totaal/sub totaal ruptuur
Algehele malaise, ziek zijn durante partu
Verzoek pijnstilling (PCA/ EDA) durante partu
Kwetsbare zwangere, zwangere met verzoek buiten de VIL, typering irregulaire antistoffen*
* Deze groepen zwangeren niet weigeren in het ziekenhuis waar de zorg met elkaar is besproken en vastgelegd!
Dit geldt voor een peripartum plan bij een kwetsbare zwangere maar ook voor een verzoek buiten de VIL of iemand met irregulaire antistoffen die in een specifiek
ziekenhuis getypeerd zijn.

