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Werkwijze bij keizersnede in de voorgeschiedenis 
Intake 
- De intake vindt doorgaans plaats in de 1e lijns verloskundige praktijk.  
- Alle zwangeren met een SC in de anamnese worden besproken bij de centrale 
intakebespreking (C.I.B.). 
- Zwangeren met een SC in de anamnese met daarbij tevens een indicatie voor prenatale 
zorg in de 2e of 3e lijn worden na de C.I.B.  verwezen naar de gynaecoloog. 
- De overige zwangeren wordt door de 1e lijns verloskundige verwezen voor een telefonisch 
consult bij 12 weken. De 1e lijns verloskundige verstuurt voorafgaand aan dit consult de 
zwangerschapskaart via de zorgmail naar de polikliniek verloskunde.  
- In plaats van een telefonisch consult bij 12 weken, kan indien dit wenselijk wordt geacht 
b.v. bij een traumatisch ervaren bevalling of gecompliceerde SC in de voorgeschiedenis, een 
consult op de polikliniek verloskunde worden afgesproken bij 12 weken. 
 
Telefonisch consult in de 2e lijn bij 12 weken 
- Het beloop van de bevalling waarbij de SC werd verricht en verwachtingen van de 
zwangere en haar partner worden besproken. 
- Indien dit nodig wordt geacht wordt alsnog een consult op de polikliniek afgesproken.  
- De gynaecoloog stuurt de keuzehulp “bevallen na een keizersnede” naar de zwangere of 
verwijst hiervoor naar de website www.samennijmegen.nl (ik ben zwanger > 
patiëntenfolders).  
 
Zwangerschapszorg tot 32 - 34 weken 
- Als de zwangerschap ongecompliceerd verloopt vinden de zwangerschapscontroles tot  
32-34 weken in de 1e lijn plaats. 
- De SEO kan worden gemaakt in het VCN. Bij een laag liggende placenta op de voorwand 
moet laagdrempelig worden verwezen naar de PND van het Radboudumc voor een GUO als 
er verdenking is op placenta adherentie problematiek.  
 
Overname zorg door de 2e lijn bij 32 - 34 weken 
- De 1e lijns verloskundige verstuurt vóórafgaand aan de overname de meest recente versie 
van de zwangerschapskaart via de zorgmail naar de polikliniek verloskunde. 
- Het verloskundige dossier wordt compleet gemaakt. 
- Bij de overname zorg wordt biometrie van de foetus verricht. 
- Counseling modus partus aan de hand van keuzehulp. 
- Bespreking geboorteplan indien gewenst. 
- Indien primaire SC gewenst: maak orders voor OK en anesthesie consult. 


