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De huidige richtlijn ondersteunt onvoldoende eerstelijns verloskundigen die experts  
zijn in het thuis reanimeren van een pasgeborene. Bahareh Goodarzi pleit met collega-
opleiders voor aanpassing van het nieuwe KNOV Addendum ‘reanimatie neonaat’.

Bahareh Goodarzi

HIATEN IN RICHTLIJN 
REANIMATIE

OPINIE

D e KNOV heeft in juli 2018 de aanbevelingen 
herzien over de reanimatie van de neonaat 
(hierna RN). Zie het artikel van De Roon- 

Immerzaal vorige nummer van het Tijdschrift voor 
Verloskundigen (pagina 40 en 41). Met deze reactie 
willen wij verloskundigen op de hoogte brengen 
van de hiaten in het KNOV Addendum. Daarnaast 
vragen we de KNOV om de beroepsgroep alsnog de 
benodigde aanbevelingen te geven.

Andere materialen
Het KNOV Addendum RN is een aanvulling op de 
richtlijn ‘Reanimatie en ondersteuning van de tran-
sitie van het kind bij de geboorte’ van de Neder-
landse Reanimatie Raad (NRR).1 De NRR-richtlijn 
biedt onvoldoende handvatten voor de RN in de 
thuissituatie, die voor Nederland uniek is. Dit komt 
doordat het een vertaling is van de richtlijn van de 
European Resuscitation Council (ERC), die de inter-
nationale geboortezorg als referentiekader en doel-
groep heeft en daarom met name gericht is op de 
klinische setting.2 Voorbeelden van concrete ver-
schillen zijn dat verloskundigen in de Nederlandse 
thuissituatie over andere materialen beschikken. 
Zij beschikken niet over een zuurstofblender en de 
saturatiemeter behoort (nog) niet tot de stan-
daarduitrusting van de reanimatietas. De Neder-
landse thuissituatie vraagt daarom om specifieke 
aanbevelingen. 

Thuis beademen
Het KNOV Addendum komt echter onvoldoende 
 tegemoet aan specifieke aanbevelingen over de RN 
in de thuissituatie. Ook zijn er aanbevelingen die 
niet zijn voorzien van een adequate onderbouwing. 
Het gaat om:

1. Reguleren zuurstofconcentratie 
De aanbeveling is om met een flow van 3 l/min te 
beademen, omdat dan bij de beademingen “door-
gaans een zuurstofconcentratie tussen 70% en 100% 
wordt gehaald”. Het blijft echter onduidelijk waar-
op deze aanbeveling is gebaseerd. Verder bereikt 
een gezonde neonaat normaliter pas na tien minu-
ten post partum een zuurstofsaturatie van 90%.3,4 
Tot slot onderstrepen internationale aanbevelingen 
terughoudendheid in gebruik van zuurstof vanwe-

ge de potentiele schadelijke bijwerkingen.2 Hoe ver-
loskundigen zonder zuurstofblender en saturatie-
meter hiermee moeten omgaan blijft onduidelijk. 
De opleidingen adviseren, op basis van uitgebreid 
literatuuronderzoek en consultatie van experts, de 
zuurstofflow op geleide van de neonatale conditie 
op en af te bouwen.5 

2. Voorkómen van overdruk bij beademingen
De aanbeveling is om te beschikken over een be-
ademingsballon met een overdrukventiel van 30-35 
cm H2O (pagina 16). Beademing met te hoge druk 
kan leiden tot een pneumothorax. Het overdruk-
ventiel beschermt hiertegen door de overmatige 
druk te laten ontsnappen. In Nederland beschikken 
nagenoeg alle verloskundigen over een ballon met 
een overdruk ventiel van 40 cm H2O. De aanbeve-
ling van de ERC en de NRR is om met maximaal 30 
cm H2O de longen te ontplooien en met maximaal 
20 cm H2O te beademen. Hoe verloskundigen hier-
mee moeten omgaan blijft onduidelijk. De opleidin-
gen wijzen studenten nadrukkelijk op de discrepan-
tie tussen het in de praktijk gebruikte materiaal  
en de internationale aanbevelingen. Zij adviseren 
studenten na het afstuderen een beademingsballon 
met overdrukventiel aan te schaffen die voldoet 
aan de internationale aanbevelingen en trainen 
hen om met lage druk en op geleide van neonatale 
thoraxexcursies te beademen.5 

Graadmeter van kwaliteit
Verloskundigen die in de thuissituatie werken mo-
gen als expert worden beschouwd als het gaat om 
de RN in de thuissituatie. De KNOV is hét orgaan 
om verloskundigen van aanbevelingen te voorzien 
daar waar deze in algemene richtlijnen ontbreken. 
Deze aanbevelingen zijn niet alleen van belang ter 
ondersteuning van verloskundigen die in de thuis-
situatie werken, maar ook als kwaliteitsgraad-
meter, als kader voor de opleidingen verloskunde 
en ook om de mogelijkheid, en daarmee de keuze-
vrijheid van vrouwen, voor een bevalling in de 
thuissituatie te waarborgen. 
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