
LANGDURIG GEBROKEN 
VLIEZEN A TERME ZONDER WEEËN

Verloskunde



PATIËNTENVOORLICHTING  Ziekenhuis Rivierenland  2

INLEIDING 
Er is sprake van langdurig gebroken vliezen a terme, wanneer de zwangerschap 
minimaal 37 weken gevorderd is en de vliezen langer dan 24 uur gebroken zijn. 
Vanaf nu valt u onder de verantwoording van de gynaecoloog en heeft u con-
tact met de klinisch verloskundige. U wordt verzocht om met vragen/klachten 
contact op te nemen met de klinisch verloskundige van de kraamsuites. 

Tijdens het eerste consult wordt het volgende gecontroleerd: 
 - CTG = hartfilmpje van het kind en de weeënactiviteit 
 - Pols, temperatuur en bloeddruk 
 - Kweek van de vagina 

Wanneer alle controles normaal zijn, mag u weer naar huis en moet u een 
eventuele tweede keer komen voor consult of u wordt thuis bezocht door de 
thuismonitoring (zie folder ‘Thuismonitoring’). U gaat naar huis met de  
volgende instructies: 
1. Om de 4 uur de temperatuur opnemen en bellen als deze hoger is dan 

37.8°C 
2. Letten op de kleur van het vruchtwater, hoort wit of doorzichtig te zijn, 

maar mag roze zijn. Als het vruchtwater helderrood, groen of bruin is, moet 
u direct bellen. 

3. Het bewegen van de baby moet regelmatig voelbaar zijn, zoals in de afgelo-
pen periode. 

4. Wanneer de weeën komen: 
    a. Voor een eerste kind 2 uur om de 5 minuten 
    b. Voor een tweede of meerdere 1 uur om de 5 minuten 
5. U mag niet in een bad, niet zwemmen, geen tampons gebruiken en geen 

vaginale sex hebben. 

Als binnen 48 uur -72 uur uur na het breken van de vliezen nog geen spontane 
weeën op gang zijn gekomen, dan wordt er een inleiding gepland. 

Voor inleiding zie folder ‘Inleiding van de baring’. 
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DAG VAN INLEIDING 
- Graag om 06.30 uur naar de verloskundige van de kraamsuites bellen of 

de inleiding door kan gaan. Wanneer door drukte de kraamsuites vol zijn, 
wordt er met u een nieuw tijdstip afgesproken om weer te bellen. 

- Als er plaats is en u mag komen, dan graag om 07.15 uur op de kraamsuites 
zijn voor de start van de inleiding. 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 

KLINISCH VERLOSKUNDIGE KRAAMSUITES 
 0344-674919 

KRAAMSUITES 
 0344-674630 

ZIEKENHUIS ALGEMEEN 
 0344-674911 



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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