Protocol Caput beweeglijk boven
bekkeningang (cbbbi)
Definitie
Een caput beweeglijk boven bekkeningang in de à terme periode bij een nulliparae

Doel
Eenduidig beleid formuleren ten aan zien van dit probleem

Betrokkenen





Patiënte en partner
Eerstelijns verloskundige
Klinisch verloskundige
Gynaecoloog

Risicofactoren








Positieve dyscongruentie
Placenta praevia
Wanverhouding
Foetale afwijkingen
Bekkenafwijkingen
Uterus afwijkingen
Prematuriteit

Beleid
Wanneer er een echo in het 3e trimester is gemaakt na 32 weken lijkt het consult niet zinvol.
Overweeg bij 36-38 weken consult gynaecoloog of een echo in de 1e lijn om pathologie (processen in
het kleine bekken/placenta preavia/afwijkingen aan het kind) uit te sluiten behalve als er echoscopie
in het 3e trimester heeft plaatsgevonden Indien geen pathologie komt cliënt retour. Essentieel is het
geven van belinstructies: Liggen en bellen (op begane grond!!) bij gebroken vliezen ongeacht het
tijdstip van de dag.

Durante partu





Bij een indalend caput tijdens contracties zonder gebroken vliezen, expectatief beleid
Bij gebroken vliezen zonder weeën, zo spoedig mogelijk controle thuis voor indaling caput en
cortonen. VT in à terme periode valt te overwegen. Bij prematuriteit alleen op indicatie
(cortonenpathologie). Bij vervoer is de snelheid de leidende factor (ambulance/eigen
vervoer). Overweeg een ambulance te bellen.
Bij gebroken vliezen met weeën: Bij een niet ingedaald caput tijdens beoordeling, verwijzen.
CAVE: risico op navestrengprolaps verhoogd bij contracties. Verwijzen per ambulance!



Overweeg vanuit de 2e lijn overleg met 1e lijns verloskundige ter beoordeling gebroken
vliezen.

Protocol gemaakt door

Besproken met

Goedgekeurd op
Herzien en goedkeurd

Lineke van den Berg, 1e lijns verloskundige
Madelaine Jonkers, klinisch verloskundige
Gardy Laurijssen, 1e lijns verloskundige
Mieke Oostveen, 1e lijns verloskundige
Sabrina grinwis, 1e lijns verloskundige
Pauline Doedens, 1e lijns verloskundige
Gardy Laurijssen, 1e lijns verloskundige
Lineke van den Berg, 1e lijns verloskundige
Madelaine Jonkers, klinisch verloskundige
Lore de Meuter, 2e lijns verloskundige
Liv freeman, gynaecoloog
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