
 

Werkafspraak VSV assen tav AROM in de eerste lijn bij geplande inleidingen 

+ aanvulling: 1e lijns partus als zwangere in partu op balloncatheter 

 

Indicaties voor primen/inleiding: 

- Wens inleiding 41 wk 

- Serotiniteit 

- Surmenage 

- Bekkenklachten 

-  

AROM bij geplande inleidingen: 

De eerste lijn verloskundige is bevoegd om de vliezen te breken van cliënten die zonder extra 

medische reden worden ingeleid ivm een van bovenstaande indicaties. 

Voorwaarden:  

 zowel primi’s als multen 

 gecounseld door de eerste lijn 

 rijp toucher met Bisschop score van 5 of hoger 

De ochtend van de dag vóór inleiding wordt door de eerstelijns verloskundige vóór 10.00 uur de 

vliezen gebroken. (Nb. cliënten hebben dus al een inleiding gepland staan de volgende ochtend). 

Tot 24 uur ROM mag de bevalling in de eerstelijn plaatsvinden. (bij serotiniteit betekent dit dus ook 
de eerste uren van de 42ste week). 

Beleid bij artificieel breken van de vliezen is gelijk aan het spontaan breken van de vliezen dus 
temperatuur controle en in de loop van de dag nogmaals een thuis viste en s’ avonds consult 2de lijn 
indien geen weeën activiteit. 

 

 

 

 

In partu met ballonkatheter 



Indien een zwangere na plaatsen van de ballonkather in partu komt mag zij, mits er geen andere 

indicaties zijn voor een 2de lijns partus, contact opnemen met haar verloskundige. De partus mag 

onder de gebruikelijke voorwaarden in de 1ste lijn plaatsvinden. 

 

Werkwijze:  

Verloskundige bespreekt met pt de mogelijkheid. Na consult op poli en afspraak voor primen, wordt 

de datum doorgegeven aan de 1e lijns verloskundige.  

Na plaatsen ballon gaat pt naar huis. Zij komt de volgende ochtend terug voor herbeoordeling. Indien 

ze tussendoor spontaan in partu raakt, dan mag pt contact opnemen met de 1e lijns verloskundige en 

mag ze olv 1e lijn bevallen. 

Indien pt niet in partu raakt op de ballon, komt ze voor herbeoordeling naar 2e lijn. Zodra inleidbaar, 

AROM 2e lijn en start synto.  


