Werkafspraken dreigende premature partus – oktober 2019
Naar aanleiding van een bespreking van het Amsterdam UMC met de NICU afdelingen; de
regionale kinderartsen en de ambulance dienst Amsterdam aangaande het beleid bij dreigende
vroeggeboorte in een regioziekenhuis en transport van de zwangere patiënt is het volgende
besloten:
1. De behandelend gynaecoloog in het regio ziekenhuis is altijd de eindverantwoordelijke aangaande
de inschatting of de zwangere transportabel is.
2. Bij transport van een zwangere met dreigende vroeggeboorte gaat er geen kinderarts of
neonatoloog mee met de ambulance
3. Er gaat geen 2e ambulance van de NICU mee
4. Onderweg kan een goede en veilige opvang van een pasgeborene niet worden gegarandeerd.
5. Wel kan er e.v.t. in onderling overleg met alle partijen een gynaecoloog ; ervaren geboortezorg
professional of ervaren verloskundige mee met het transport gaan (vanuit het regio-ziekenhuis) om
te snelle progressie van de baring in te schatten en zo nodig tijdig onderweg naar het academisch
centrum af te buigen naar een tussen liggend regio ziekenhuis voor de partus.
6. In dat geval neemt (via de chauffeur van de betrokken ambulance) de meldkamer contact op met
het regio ziekenhuis dat men er aan komt voor deze partus
Geïnformeerd dienen te worden dan:
a. de dienstdoende gynaecoloog lokaal van het tussenliggende regio ziekenhuis
b. de dienstdoende kinderarts lokaal van het tussenliggende regio ziekenhuis
Het overleg met de kinderarts-neonatoloog in de NICU vindt plaats conform de bestaande afspraken
bij een (dreigende) geboorte van een patiënt die intensive care behandeling nodig heeft.
De NICU haalt vervolgens het kind op met een NICU transport- team.
De ambulance medewerker is verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het transport en blijft
samen met de behandelend gynaecoloog verantwoordelijk voor de veiligheid van een transport.
Er kan, indien beiden het hier over eens zijn, besloten worden om het transport niet uit te voeren.
De opvang van de neonaat vindt dan plaats in de perifere kliniek, zoals boven werd geschetst.

