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De schedelelektrode  

Als er een medische reden is waarom je in het ziekenhuis bevalt, worden de harttonen van de baby met een hartfilmpje in de gaten gehouden. Dit heet een CTG. Het CTG 

wordt met 2 doppen en banden om je buik gemaakt, je hele bevalling lang. Soms adviseert de verloskundige of gynaecoloog om een schedelelektrode te gebruiken. Dit is 

een draadje op het hoofd van de baby. Hieronder lees je wanneer een schedelelektrode wordt gebruikt en wat de voor- en nadelen zijn. Deze consultkaart kan jou en je 

verloskundige helpen om te beslissen wat voor jullie belangrijk is tijdens je bevalling.  

 

 

  Uitwendige registratie   Inwendige registratie  

Hoe?  2 doppen op de buik van de moeder, bevestigd met  
2 banden om de buik  

1 dop op de buik  van moeder die de weeën registreert en 
een draadje op het hoofdje van de baby. Dit draadje wordt 
in de hoofdhuid geprikt, zodat het vast zit  

Wanneer?  Om de conditie van de baby te bepalen.  1. Als de uitwendige registratie niet goed lukt, 
bijvoorbeeld bij een tweelingbevalling of als je in bad 
of onder de douche wil  

2. Als de uitwendige registratie niet goed lukt en de 
zorgverlener denkt dat de baby in nood is. 

Wat zijn de risico’s voor je baby  Geen  Er zit een klein wondje op het hoofd van de baby. Dit leidt 
zelden tot een infectie 

Wat zijn de risico’s voor de zwangere?  Geen  Geen  

Wat zijn de voordelen?  1. Geen pijnprikkel of wondje op het hoofd van de baby  
2. Bij een goede registratie kan de zorgverlener de 

conditie van je baby beoordelen 

1. Met een schedelelektrode kunnen de harttonen van 
de baby de hele tijd goed worden gecontroleerd, 
ook als je onder de douche staat of in bad zit.  

2. De zorgverlener kan aan het hartfilmpje zien hoe de 
conditie van je baby is. 

3. Je hebt meer bewegingsvrijheid.  

Wat zijn de nadelen?  De harttonen kunnen niet altijd goed geregistreerd worden. 
De verloskundige of gynaecoloog kan dan niet beoordelen of 
het goed of slecht gaat met de baby.   

De plaatsing van de schedelelektrode geeft een pijnprikkel 
en een klein wondje bij de baby  
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Advies van de zorgverlener  Uitwendige registratie zolang er een goede registratie is en de 
baby is niet in nood 

  

Als de zorgverlener adviseert om een schedelelektrode te 
plaatsen, dan is er sprake van een niet goede registratie van 
de harttonen. Het is daarbij niet mogelijk om te zien of je 
baby zich wel of niet goed voelt. 
 
In sommige medische situaties, vaak acuut, is een goede 
registratie van de harttonen heel belangrijk. Dan kan de 
zorgverlener beter advies geven voor een goede geboorte .  

Je hebt een keus Je mag kiezen voor uitwendige registratie, dit is eerste keus 
van de zorgverlener 

Je mag kiezen voor een schedelelektrode. 
In sommige situaties wordt een schedelelektrode sterk 
geadviseerd, dat wordt dan met je besproken. 


