
Overdracht

Natte neonaat slechte start netwerk acute zorg brabant

Voornaam kind              Geboortetijdstip

Achternaam kind               Zwangerschapsduur 

Geboortedatum               Bloedgroep moeder 

Bijzonderheden zwangerschap (indien bekend: GBS status van de moeder - positief of negatief) 

Bijzonderheden partus (denk aan MCHV / fundusexpressie / schouderdystocie / bloedverlies/ foetale nood)
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Overdracht

Natte neonaat slechte start
Gegevens overnemen van KNOV-praktijkkaart reanimatie van de pasgeborene in de thuissituatie

Teken    0    1    2        Direct PP          Aantal minuten

                      1  5 10 15 20

• Hartfrequentie    geen   <100/min  >100/min

• Ademhaling   geen   afwijkend  goed      

• Spiertonus    volledig slap  enige fl exie  goed 

• Prikkelbaarheid   geen reactie  grimas   huilen/terugtrekken      

• Kleur    blauw/ bleek  acrocyanose  roze      

Totaal 
        

Observatie ademhaling  Tijd na de geboorte       Direct PP                Aantal minuten

                  1  2  3  4  5 10 15 20

     • Beademing met omgevingslucht (21% O2)

     • Beademing met extra zuurstof (>21% O2)

     • Hartmassage

     • Overdracht ambulance         

• Succesvolle insuffl aties

    na ........................ minuten pp

• 1e gasp 

    na ........................ minuten pp

• Regulaire ademhaling 

    na ........................ minuten pp 

Opmerkingen/overige zaken relevant voor de overdracht (bijv. medicatiegebruik moeder)
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