
Verloskundig
Samenwerkings
Verband Basis zorgpad zwangere

Aanmelding
(via  huisarts, ziekenhuis of 
verloskundige)

7-9 weken
(1e controle)

10-12 weken 13 weken 16 weken 18-20 weken 24 weken 27-28 weken                  30 weken 32 weken 34-36 weken 37 weken 39 weken 40 weken 41-42 weken Bevalling 2 uur na de bevalling- 
kraambed
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Aanmeldingsinfo Anamnese

Risico-inventarisatie volgens de R4U lijst
(mag tot 26 wk)  
eventueel sociale zorgpaden inzetten

Toestemming vragen voor uitwisseling 
persoonsgegevens

wel / niet PNS counseling.
Wel  PNS counseling ; dan counseling 
gesprek of afhankelijk gesprek:
*niets
of
* NIPT (vanaf 11+0 wk)
of
* Combinatietest 
of
Gendia NIPT
                                                                                                  
Brief huisarts

Labuitslagen                  
Uitslag prenatale screening evt 
nog nabespreken( indien van 
toepassing)                                        

uitslag  20-weken echo evt nog 
nabespreken

informatie leven voelen

Belinstructie 

Standaard vragen                             

voorlichting over info avond 

Info over Geboorteplan

Uitleg indien van toepassing  
rhesusantilichamen   

indien noodzakelijk 
anti-D toediening

Partusmodus (2e lijn)                 
Bevalplan bespreken                                                      
Partuspraatje:
Belinstructie, Info bevalling, 
pijnstilling, voeding baby, hielprik, 
gehooronderzoek. 

Indien nog niet besproken
partus informatie en 
bevalplan.

                  Bespreking serotiniteit  
evt strippen mult AD≥40+0wk

Bespreken zorgpad serotiniteit                  

Evt strippen primi AD ≥41+0wk

Verwijzing naar gynaecoloog
voor serotiniteitscontrole bij 41+3

Partus leiden Eindverantwoordelijke 
kraambed
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Belaste anamnese echo bij 6 /7 weken (op 
indicatie)

echo vitaliteit (op indicatie) desgewenst combinatietest, uitslag 

communiceren.

Echo termijn SEO of GUO ( door echografist) groeiecho ( op indicatie)
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Standaard bloedafname                
evt serum combinatietest                    

Evt. NIPT  OGTT afspreken indien nodig                                                                          OGTT of glucose at random                                            
Indien OGTT dan Hb, Ferritine en 
MCV meebepalen                            

Hb+MCV                                    
evt RAL RhD/RhcAD                       

Evt GBS kweek   

Hb, ferritine en MCV evt        
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afspraakkaart, welkomsbrief met link 
folders RIVM

Evt  map  met de folders                   Zwangerschaps-
verklaring meegeven indien nodig

Labformulieren meegeven          Labformulieren meegeven          Labformulieren meegeven                       Labformulieren meegeven          evt folder inleiden evt folder inleiden
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info kraamzorg
info over uitzetlijst door kraamzorg

Nagaan kraamzorg geregeld?
Indien kraambed thuis nagaan 
verloskundige geregeld?

Het huisbezoek wordt uiterlijk  in 
de 32ste wkgr uitgevoerd door de 
kraamzorgorganisatie waar de 
zwangere zich ingeschreven heeft 
voor het verlenen van  kraamzorg. 

Partusassistentie 
verlenen

Start kraamzorg 
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Bloeddruk, lengte,  gewicht Bloeddruk controle
Doptone
(Uitwendig OZ) 

Bloeddruk controle
Doptone
Uitwendig OZ

Bloeddruk controle
Doptone
Uitwendig OZ

Bloeddruk controle
Doptone
Uitwendig OZ

Bloeddruk controle
Doptone
Uitwendig OZ

Bloeddruk controle
Doptone
Uitwending OZ

Bloeddruk controle
Doptone 
Uitwendig OZ

Bloeddruk controle
Doptone 
Uitwendig OZ

Bloeddruk controle
Doptone 
Uitwendig OZ

Bloeddruk controle
Doptone 
Uitwendig OZ
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Indien van toepassing aanmelden en 
bespreking nieuwe zwangeren overleg/ MDO 
VSV HMC Bronovo of Westeinde.

GOU indicatie?
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Folder Moeder voor moeders.
Aanmeldings info over:
Toestemmingsverklaring/Perined
MRSA /BRMO
Wat mee te nemen naar de intake (HMC).
Afspraakschema ( HMC)

Optioneel invullen: www.zwangerwijzer.nl 
( HMC gebruikt een papierenvragenlijst)

RIVM Folders:
Zwanger!
Informatie screening op Down-, Edwards- en 
Pataussyndroom.
Folder 20 wkgr Echo
Voedingscentrum:
Zwangerschap wat kun je wel en niet eten?
Borstvoeding: de beste voeding voor je baby.
VBN Borstvoeding? Natuurlijk!
LLL Meer weten over borstvoeding? Wij zijn 
ervoor!

Indien van toepassing:
RIVM Folder Bloedgroep Rhesus tijdens de 
zwangerschap.
Rookvrij Zwanger? Dat bevalt beter!  van 
Trimbos
Folder op deverloskundige.nl over Alcohol, 
drugs en roken.
Flesvoeding van het Voedingscentrum.
Flyer voorlichtingsavonden HMC Westeinde en 
Bronovo.
 
Onderwerpen:
Kraamzorg en kraampakket
Verloskundige nazorg
Zwangerschaps/BVcursussen
Waar bevallen?
Toestemming gegevens uitwisseling.
Leefstijladviezen
Bereikbaarheid zorgverlener
MRSA/BRMO 

Informatie over:
Erkenning
Verloskundige nazorg
Voeding baby
belinstructies bij complicaties (zie 
blz. 35 uit de folder Zwanger!)

Belinstructies ( HMC met kaartje) Informatie over het huren van 
klossen.
Je baby voelen bewegen 
(folder  KNOV/NVOG)

De verloskundige.nl van de KNOV:
* Voorbereiding op de bevalling.
* Bevallingshoudingen.
* Bevallingspijn.

Folder: Pijnstilling ( HMC).

Voorlichting over:
Voedingskeuze. Evt folder 
Borstvoeding en werk.

Belinstructies
Opstellen geboorteplan bespreken.

Hielprik en gehooronderzoek: 
Screening bij pasgeborenen hielprik 
en gehoorscreening.

Verzekering pasgeborene      (met 
flyer)
Kraampakket bespreken.
MRSA / BRMO bespreken.
Aangifte en erkenning bespreken

Tijdens huisbezoek door Kraamzorg 
wordt de folder Veilig slapen 
uitgereikt van VeiligheidNL
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