ACUTE VERLOSKUNDE MET
PARTUSASSISTENTIE BASIS
Programma:
Dit is een voorbeeld van een programma. Daadwerkelijke tijden zijn uiteraard afhankelijk van hoe
laat er gestart wordt. De tijd die aan de verschillende onderwerpen besteed wordt is wel altijd
hetzelfde.
9.00 uur

Welkom en delen ervaringen

9.15 uur

Korte behandeling van de theorie
De onderwerpen die behandeld worden, zijn:
• Algemene communicatie tussen verloskundige, kraamverzorgende en ouders
 Overdrachtsmethode ISBARR
• Fluxus
• Schouderdystocie
• Uitgezakte navelstreng
• Stuitbevalling onverwacht
• (Pre-) eclampsie
• Expressie
• Reanimatie natte baby (pasgeborene)

10.00 uur

Pauze

10.15 uur

Praktijk
In kleine groepjes worden alle vaardigheden geoefend die een kraamverzorgende
moet kunnen uitvoeren in het geval van een acute situatie tijdens de partus, te
weten:
• Uitgezakte navelstreng
• Partus bij afwezigheid verloskundige
• Mc Roberts
• All fours
• Impressie
• Expressie
• Assistentie bij de reanimatie natte baby (pasgeborene)

11.45

Afsluiting
Beantwoording van eventuele overgebleven vragen en evaluatie
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ACUTE VERLOSKUNDE MET
PARTUSASSISTENTIE BASIS
Je hoopt dat het nooit gebeurt, maar je weet dat het mis kan gaan tijdens of vlak na de partus. In het
geval van een dergelijke acute situatie moeten jij en de verloskundige als team samenwerken. Het is
dus belangrijk dat je weet wat je moet doen op dat moment, en wat een verloskundige van je
verwacht. Hiervoor biedt Emergo opleidingen de cursus 'Acute verloskunde basis. Dit is een korte,
praktijkgerichte cursus waarbij je leert hoe je moet handelen in het geval van een ernstige situatie
tijdens of vlak na de partus.
In deze cursus wordt onder andere het volgende behandeld:
- Vroegtijdige inzet
- Fluxus
- Handelingen rondom schouderdystocie
- Uitgezakte navelstreng
- Stuitbevalling onverwacht
- (Pre-) eclampsie
- Expressie
- Partus bij afwezigheid van de verloskundige
- Assistentie van de verloskundige bij de reanimatie van de natte baby (pasgeborene)
De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijk gedeelte. De theorie neem je vooraf door in je
eigen tempo via onze e-learning. De praktijk wordt geoefend tijdens een praktijksessie onder
begeleiding van een ervaren verloskundige.
Accreditatie
De cursus is door het kenniscentrum Kraamzorg geaccrediteerd op het onderdeel scholing acute
verloskunde en partusassistentie. Na het met een voldoende afronden van zowel de theorie als de
praktijk, ontvang je de volgende accreditatiepunten:
 Scholing acute verloskunde met partusassistentie (2016)
4
 (2019 Categorie C) Scholing Verdieping partusassistentie
4
Tijdsbesteding
 doorlopen e-learning
 praktijksessie

± 1 uur
2,5 - 3 uur

Certificaat
Na het behalen van zowel de theorie als de praktijk, ontvang je een certificaat van deelname van
Emergo opleidingen. Ook blijf je nog een jaar toegang houden tot de e-learning.
Kosten
De kosten voor deze cursus zijn onder andere afhankelijk van de groepsgrootte. Neem voor een
prijsopgaaf vrijblijvend contact op met Wilma Borst op 06-44282905 / 036-7370400 of mail via
info@emergo-opleidingen.nl
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