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Een onstabiele baby in de verloskamer 



Een onstabiele baby in de verloskamer 

Alleen kalmte kan u – en de baby – redden 



file://mixer/home25/x284757/NIDCAP/22okt2019/video's/IMG_0509.mov


No association between stimulation and onset of respiration



“Intubation and IPPV should be used routinely on all extremely low 
birth weight neonates and should be started as soon as the infant is 

on the resuscitation trolley” Roberton, The baby under 1000g 1989

Een onstabiele baby in de verloskamer 

Am J Dis Child 1982;136:207-210

Randomized controlled study

Infants 500-1550 g

Of 69 infants electively intubated

53 suvived (77%)

Of 96 infants selectively intubated

49 survived (51%)
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Evolutie in de reanimatierichtlijnen 

• ILCOR 2000
routine aspiratie, 100% zuurstof, inflatie met 30-40 cm H2O, endotracheale 
medicatie (adrenaline) 

• ILCOR 2005
Aspiratie zo nodig, ??? % zuurstof, inflatie met 20-25 cm H2O, iv medicatie 
(adrenaline) 
PU zak of wrap voor pretermen <28 weken 

• ILCOR 2010
DCC, geen routine aspiratie, 21% zuurstof bij  voldragen baby’s / saturatiemeter 
PU zak of wrap voor pretermen < 28 weken

• ILCOR 2015
DCC ook voor pretermen, ondersteunen van transitie vs. resuscitatie 
PU zak of wrap voor pretermen < 32 weken, ondersteunen met PEEP/CPAP 

https://ercguidelines.elsevierresource.com/
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Herkennen en aanpakken van de problemen 

Herkennen en ondersteunen van de mogelijkheden

https://ercguidelines.elsevierresource.com/


Doelstelling 

Een onstabiele baby in de verloskamer

Maximale overleving

Minimale morbiditeit

BPD, IVH, ROP, NEC, infecties

Optimale outcome

Psychomotore ontwikkeling, socio-emotionele

ontwikkeling, hechting



Neuroprotectieve zorg in de verloskamer 

Temperatuur 

Hyperoxie / hypoxie  

Afklemmen van de 

navelstreng

Niet-schadelijke ventilatie  

Glycemie controle  

Separation/bonding   

Stress- pijn 
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Neuroprotectieve zorg in de verloskamer 

Temperatuur
Hyperoxie / hypoxie  

Afklemmen van de 

navelstreng  

Schadelijke ventilatie  

Glycemie controle  

Separation/bonding   

Stress- pijn 

Verwarmde en bevochtigde gassen 

PUzak of wrap 36,5-37,5

Stralingswarmer en warmtematras 
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Neuroprotectieve zorg in de verloskamer 
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Afklemmen van de 
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Stress- pijn 

CPAP, PEEP 

Respiratoire functie monitor

LISA, MIST
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Start continu glucose infuus 
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Temperatuur 
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Geen richtlijnen … 



Nurturescience … 

Nurture: koesteren, verzorgen, voeden
- non separatie 

- huid huid contact 

- borstvoeding

- ontwikkelingsondersteunende en familiegerichte zorg

Colombia NYC, Karolinska Stockholm 



Nurturescience … 

The first 1000 minutes

16 uren 

The first 1000 seconds

16 minuten
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16 uren 

The first 1000 seconds
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Initiatie van de eerste ademhaling 

huilen ? longen openen of teken van distress

warmte van moederlichaam 

geboren in duister

Fysiologische transitie 

regulatie door lichaam en nabijheid van de moeder

?? beste plaats voor stabilisatie van de preterme baby 



• RCT bij baby’s 280/7 – 316/7

• Exclusie: 

– Congenitale afwijkingen

– Nood aan intubatie 

• Stabilisatie: nCPAP, iv glucose, caffeine

• Randomisatie: SSC vs incubator 

• Outcome: cognitieve ontwikkeling op 2j 



• RCT bij baby’s<32 weken

• Stabilisatie met intacte NS vs DCC 

• Outcome: 

– tijd tot respiratoire stabilisatie

– Majeure morbiditeit (neonataal en materneel) 



Een onstabiele baby in de verloskamer 

There is no such thing as a 
baby, there is a baby and
someone

D.W. Winnicott


