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Voorwoord

Binnenkort beval je in ons ziekenhuis via keizersnede. 

Met deze brochure informeren we je hier graag zo goed mogelijk over. Heb je 
nog verdere vragen? Dan ben je uiteraard steeds welkom bij je gynaecoloog of 
op de dienst Materniteit. 

We wensen je een aangenaam verblijf op onze materniteit! 
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Wat is een keizersnede?

Een keizersnede of ‘sectio caesarea’ is een operatie waarbij je baby geboren 
wordt via een horizontale snede van ongeveer vijftien centimeter in de 
onderbuik. De gynaecoloog voert de keizersnede uit in een operatiezaal en de 
ingreep duurt ongeveer 45 minuten. Je baby wordt meestal binnen de eerste 
tien minuten geboren.

Bij een keizersnede wordt je baby geboren via een horizontale snede van tien tot 
vijftien centimeter in de onderbuik. 
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Je gynaecoloog raadt een geplande keizersnede aan wanneer een vaginale 
geboorte niet mogelijk of te risicovol is. Redenen hiervoor zijn onder andere: 

 • vernauwd bekken 

 • afwijkende ligging van het kind 

 • afwijkende ligging van de moederkoek 

De gynaecoloog informeert je uitgebreid over de procedure. Je krijgt  de keuze 
om de keizersnede ‘gentle’ te laten doorgaan. Bij een gentle sectio gebruiken 
we een doorkijkdoek en komt de baby heel langzaam ter wereld. Zo krijgt je 
baby de tijd om te wennen aan het leven buiten de baarmoeder en volg je als 
ouder(s) de geboorte vanop de eerste rij mee. 

Het is mogelijk dat je gynaecoloog onverwachts en op het laatste moment 
nog kiest voor een keizersnede. In dit geval maakt hij/zij die beslissing 
tijdens de arbeid. De meest voorkomende reden hiervoor is een niet 
vorderende arbeid of tekenen van stress bij de baby. 

Waarom een keizersnede?

Bij een gentle sectio gebruiken we een doorkijkdoek zodat je de geboorte kan volgen.
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VOORBEREIDING

Eerst en vooral is het belangrijk dat je nuchter bent zodat de operatie vlot 
verloopt. Dat houdt in dat je de laatste acht uur voor de ingreep niet meer eet 
of rookt. Je mag wel nog water drinken tot twee uur voor de ingreep. 

Op de dag van de operatie meld je je aan bij de Spoedgevallendienst op het 
afgesproken tijdstip. Daarna ga je rechtstreeks naar de Materniteit. 

Daar wijst de vroedvrouw je een kamer toe. Vervolgens legt ze de monitor 
aan om de harttonen van de baby te beluisteren. Ond plaatst ze een infuus, 
scheert ze de schaamstreek en brengt ze de administratie in orde. Breng dus 
zeker je bloedgroepkaart en moederboekje mee. Als je anti-flebitiskousen 
hebt, neem ze dan ook zeker mee. Om zeker te zijn dat je alle nodige zaken 
bijhebt, vind je een checklist terug in de algemene onthaalbrochure van de 
Materniteit. 

Verwijder alle make-up, nagellak en sieraden. Vlak voor je vertrekt naar 
de operatiezaal, dienen we je een maagbeschermer toe en trek je een 
operatiehemdje aan. 

Eenmaal in de operatiezaal plaatst de anesthesist een epidurale. Het voordeel 
is dat je hiermee de geboorte volledig bewust, maar pijnloos meemaakt. Je 
kan wel voelen dat er op je buik geduwd wordt. Na de epidurale installeren 
we je op de operatietafel en geven je eenmalig antibiotica ter preventie 
van infecties. We plaatsen ook nog een blaassonde waarna we een steriele 
(doorkijk)doek voor je hangen. De keizersnede kan beginnen. 

De ingreep
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DE GEBOORTE

Bij een geplande keizersnede mag je steeds een vertrouwenspersoon 
meenemen. Deze persoon komt binnen in de operatiezaal wanneer je  
geïnstalleerd bent en neemt plaats aan je hoofdeinde. 

Bij een ongeplande keizersnede is het mogelijk dat je vertrouwenspersoon 
niet mee kan. Dit hangt af van de ernst en dringendheid van de situatie en 
wordt beslist door de gynaecoloog en/of anesthesist. Uiteraard brengen we 
deze persoon dan zo snel mogelijk op de hoogte. 

Wil je tijdens de ingreep foto’s maken? Bespreek dit dan op voorhand met je 
gynaecoloog.

Na de geboorte onderzoekt de kinderarts van wacht kort je baby. Daarna 
installeren we hem zo snel mogelijk huid-op-huid bij jou. We scheiden jou en 
je baby zo weinig mogelijk van elkaar. Als de kinderarts toestemt, ga je na de 
ingreep naar de ontwaakzaal samen met je baby. Geef je borstvoeding? Dan 
start hier het eerste voedingsmoment waarbij de vroedvrouw je helpt. 

Bij een geplande keizersnede mag je een vertrouwenspersoon meenemen.
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ETEN EN DRINKEN

Bij aankomst op de kamer mag je al wat water drinken. De voeding drijven we 
langzaamaan op.  

PIJNMEDICATIE

De eerste 24 uur behouden we je pijnpomp, infuus en blaassonde. Op die 
manier bieden we je zoveel mogelijk comfort. Ervaar je nog steeds pijn? Vraag 
dan gerust wat medicatie bij. 

PARAMETERS NEMEN

De vroedvrouw meet regelmatig je parameters zoals bloeddruk, pols en 
temperatuur. Ze controleert ook meerdere keren per dag je bloedverlies en de 
stand van je baarmoeder.

DAG NA DE INGREEP

De dag na de ingreep mobiliseert de vroedvrouw je en komt de kinesist 
langs. Voel je je goed? Neem dan gerust een douche. Veel bewegen voorkomt 
namelijk de vorming van bloedklonters in de onderste ledematen. Hiervoor 
draag je ook antitrombosekousen. Daarnaast krijg je dagelijks een kleine 
injectie met bloedverdunnende medicatie in de buik of bil om bloedklonters 
te voorkomen. 

De kraamzorg
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Na een keizersnede verblijf je gemiddeld vijf nachten in het ziekenhuis. Op de 
laatste dag bespreekt de gynaecoloog de verdere opvolging en anticonceptie 
met je. Na zes weken kom je op nacontrole bij je gynaecoloog. 

Neem thuis de tijd om voldoende te rusten. De eerste zes weken til je best 
geen zware zaken op. Kraamhulp inschakelen is geen overbodige luxe! 

Voor de begeleiding thuis kan je beroep doen op Pas Thuis. Dat zijn 
zelfstandige vroedvrouwen die je herstel opvolgen, de draadjes in je wonde 
indien nodig verwijderen en daarnaast ook oog hebben voor hoe je baby 
het doet. Je kan een afspraak maken met Pas Thuis tijdens je verblijf op de 
Materniteit.

Naar huis
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Een volgende zwangerschap

Eens een keizersnede betekent niet altijd een keizersnede. De beslissing 
hangt af van de reden voor de eerste keizersnede en bespreek je steeds met 
je gynaecoloog.



11

Indien je meer informatie wenst of vragen hebt over je opname, kan je 
contact opnemen via onderstaande gegevens.

dokter Toenga de Vos
dokter els Keymeulen
dokter stefanie lambrecht
dokter ann Mortier
dokter Pieter Mulier
dokter anne-Marie Waterschoot

secretariaat gynaecologie
09 364 84 30
Route 114

Verpleegafdeling Materniteit
09 364 87 60
Route 110

Pas Thuis
0473 84 81 11

algemeen nummer az sint-elisabeth zottegem
09 364 81 11

spoedgevallendienst
09 364 85 55

Aanvullende informatie op www.sezz.be.

Nuttige contacten



az sint-elisabeth zottegem vzw
 Godveerdegemstraat 69

 9620 Zottegem
 T 0032 9 364 81 11

 F 0032 9 364 89 00
 info@sezz.be
 www.sezz.be

 0418.558.166
 RPR Gent, afd. Oudenaarde

Medisch centrum Brakel
 Watermolenstraat 74-76

 9660 Brakel
 T 0032 55 42 66 01


