MK-OBS-8 Zorg verlenen aan en bewaken van de vitale functies van de obstetrische zorgvrager
met een bewakingsmonitor (SPECIFIEK)
➢ Versie
definitief, © maart 2022
➢ Specificaties en beperkingen
Dit is een specifieke EPA.
Het betreft de zwangere, barende of kraamvrouw waarvan haar vitale functies met behulp van een monitor
bewaakt worden.
NB: In deze EPA ligt de focus op monitorbewaking. De totale zorgverlening voor de obstetrische patiënt is
verankerd in de EPA’s laag-, midden- en hoogcomplexe zorg voor de zwangere, barende en de kraamvrouw.
Beperking:
Het betreft hier niet het verlenen van zorg aan de zwangere en kraamvrouw op de Obstetric Critical Care
Unit.
De activiteit omvat:
● Inzetten van monitorbewaking op basis van een inschatting van de vitale bedreiging bij de obstetrische
patiënt
● Zorgdragen voor het aan- en afsluiten en het zichtbaar in beeld houden van de patiëntengegevens aan
de bewakingsmonitor, het interpreteren van de gegevens en op basis daarvan handelen
● Analyseren, interpreteren en communiceren van de gegevens over vitale functies, obstetrische
parameters en observaties van de patiënt en op basis van klinisch redeneren interventies prioriteren en
uitvoeren
● Zorg prioriteren op basis van het signaleren van risico’s/complicaties van de behandeling
● Verpleegkundige interventies inzetten dan wel bijstellen om de patiënt te stabiliseren
● Inschakelen van hulp, van collega’s of van andere disciplines
● Bewaken en evalueren van de situatie van de patiënt en zonodig bijstellen
● Informeren en begeleiden van de obstetrische patiënt aan de monitor en naasten
● Afronden, overdragen en/of verplaatsen van zorg
Voorwaardelijkheden:
Deze EPA kan worden afgerond wanneer MK-OBS-1, MK-OBS-3, MK-OBS-5 zijn toevertrouwd.
➢ CanMEDS
☒ Vakinhoudelijk handelen
☒ Communicatie
☒ Samenwerking
☒ Kennis en wetenschap

☒ Maatschappelijk handelen
☒ Leiderschap
☒ Professionaliteit

➢ Kennis (voor uitwerking zie onderaan deze EPA)
● Anatomie en fysiologie: anatomie van het hart, fysiologie van het hartritme en hartgeleiding,
normaalwaarden vitale functies van obstetrisch patiënt
● Diagnostiek, behandeling en prognose van verschillende ziektebeelden en pijnbestrijding waarvoor
monitorbewaking noodzakelijk is
● Monitor werking
● Midden complexe pathologie, bijv. hartritmestoornissen
● Farmacologie- en therapie in de obstetrie die invloed heeft op de vitale functies
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➢ Vaardigheden en gedrag
Vaardigheden:
● Aansluiten en bedienen van een monitor
● Anticiperen op snelle veranderingen in de zorgsituatie en calamiteiten (BLS, ABCDE-methodiek)
● Rapporteren van uitkomsten van monitorbewaking aan de arts
● Observeren en signaleren van het hartritme van de obstetrische patiënt
● Meten van de saturatie en ademhaling via de monitor
● Meten van de obstetrische parameters, interpreteren van de gegevens
● Monitoren van effecten van toegediende medicatie
● Prioriteren, uitvoeren en evalueren van de verpleegkundige zorg
● Zorgdragen voor het aan- en afsluiten en het zichtbaar in beeld houden van de patiëntengegevens aan
de bewakingsmonitor, interpreteren van de gegevens en op basis daarvan handelen
● Begeleiden en bieden van ondersteuning aan ouder(s)/naasten
● Voorlichting en uitleg geven aan de patiënt en partner over het belang van de observaties met de
monitor
● Observeren en herkennen van lichamelijk en psychosociale signalen, interpreteren van de gegevens
● Coördineren en organiseren van obstetrische zorg
Gedrag:
● Is stressbestendig en kan onder tijdsdruk presteren
● Is alert en werkt nauwkeurig
● Communiceert direct, adequaat en doelgericht
● Reflecteert op eigen handelen
● Kent de eigen verantwoordelijkheid als gespecialiseerd verpleegkundige en de grenzen hiervan
● Staat open voor feedback
● Is doortastend, proactief en vraagt zo nodig hulp
● Anticipeert op snelle veranderingen in de zorgsituatie
➢ Toetsinstrumenten
Om de voortgang te monitoren en de activiteit toe te vertrouwen worden verschillende toetsinstrumenten
gebruikt conform landelijke richtlijnen en zoals uitgewerkt in regionale en/of lokale afspraken.
➢ Fase en niveau
De verwachting is dat de student deze EPA op supervisieniveau 4 kan afronden.
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Uitwerking van ‘Kennis’ bij OBS-8
Methodieken en bewaking in acute/ hoog complexe situaties
● ABCDE, MEWS/ MOEWS
Fysiologie:
● Hartritme en hartgeleiding: normaal en specifiek
● Ademhalingsritme van de zwangere, barende en kraamvrouw
● Bloeddruk
● Saturatie
Algemeen
● Werking monitor (hartritme, saturatie, plethysmogram)
Toepassen monitorbewaking o.a.
● Inbrengen epidurale anesthesie

●
●
●
●
●

Zuurstoftherapie
Verkoeveren
Hartritme stoornissen
Fluxus
Shock
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