






Substandaard factor:
� Kind met slechte start en de placenta 

was niet voor PA opgestuurd. 



� Placenta niet naar PA terwijl dit wel had 
gemoeten. Placenta is post sectio op de 
OK gebleven en is daar weggedaan 
door OK assistent zonder te overleggen 
of placenta naar PA moest. 



� gynaecoloog
� obstetrieverpleegkundige
� OK assistent 
� klinisch verloskundige 



� Secundaire sectio in verband met 
foetale nood. Kind met slechte start. 
Sectio ongecompliceerd. Na opvang 
kind is het met 
kinderarts/verpleegkundige naar 
afdeling gegaan. Druk op de VK. 
Gynaecoloog direct weer naar de VK. 



� Geen sign-out post OK waarbij iedereen 
betrokken is

� Gynaecoloog moest direct weer naar 
de VK

� OK assistent niet op de hoogte van nut 
placenta onderzoek

� Hectiek rondom slechte start en 
spoedsectio

� Geen protocol wanneer placenta naar 
PA



� geen



� Placenta niet naar PA bij slechte start
� Onbekendheid met nut PA placenta
� Geen protocol wanneer placenta naar 

PA
� Niemand voelde zich verantwoordelijk



� Betrokken zorgverleners op de hoogte 
van het nut van opsturen

� Iemand moet zich verantwoordelijk 
voelen voor opsturen placenta.

� Iedereen betrokken bij sign out en 
volledige sign out

� Protocol wanneer placenta naar PA



� Scholing ACTION 2014



� Terugkijken met stappenplan van de 
ACTION



� Huidige situatie
� Doelgroep
� Belemmerende en bevorderende 

factoren tav de vernieuwing zelf
� Aanpak kiezen
� Het verbeterplan
� Evaluatie na invoering
� Evaluatie van eigen handelen



� Geen protocol wanneer placenta naar PA
� Placenta blijft op OK. Wordt vanuit daar 

voor PA gestuurd met algemeen PA 
formulier

� Gynaecoloog is verantwoordelijk, maar 
voelt zich niet verantwoordelijk

� Niet duidelijk waarom placenta naar PA 
moet

� Time out en sign out nog minimaal 
ingevoerd



� Gynaecoloog
� Klinisch verloskundige
� OK assistent
� obstetrieverpleegkundige



� Drukte
� OK personeel niet gemotiveerd om te 

bellen als placenta blijft liggen



� Gynaecoloog en 1ste lijnsverloskundige



� Placenta altijd mee naar afdeling door 
verpleegkundige.

� Elke placenta wordt eerst aan klinisch 
verloskundige gevraagd.

� Klinisch verloskundige vraagt placenta PA aan
� Aanvraagformulieren aangepast
� Geheugensteun in placentahok
� OK assistent, verpleegkundige, gynaecoloog 

op de hoogte van nut van opsturen
� Protocol gemaakt met wanneer placenta naar 

PA. 
� Sign out verbeteren







� Verbeterpunt!!
� Geen officiele evaluatie geweest
� Niet bijgehouden of het nu goed gaat
� Na rondvraag afdeling, gaat het nu wel 

zoals bedacht.
� Toch wordt het nog wel eens vergeten 

(audit 2016)



� Mooie verbeteractie op een SSF
� Nieuw protocol gemaakt, nieuwe 

afspraken
� Evaluatie moet beter
� Betrokken mensen betrekken bij proces 

nieuw protocol betrekken
� De audit werkt!




