
     

 

 

      
BASIS PRENATALE ZORG SCHEMA (checklist verloskundigen – gynaecologen. December 2019) 

Weken Tijd Actie Controle door Informatie mondeling Informatie schriftelijk 

7-9 45 min Intakte zw schap/ echo  

 Intake 

 Gewicht + lengte 

 EPD compleet invullen /allergie ! 

 Zwangerenlab als patiënte 
definitief geen counseling wil. 

 Counseling regelen 

 DOT V41 

 Aanmelden voor zw schaps 
bespreking. 

 CRP code A invullen 

 Brief naar huisarts + 1e lijns VKe. 

Gynaecoloog/ 
verloskundige 

Uitleg:  
o folders 
o counseling 
o basisschema 
o kraamcentrum 
o Website Adrz/ 

verloskunde 
 
 

 

Meegeven: 
o Zwanger! 
o Screening down 
o Screening SEO 
o Folder kinkhoest 
o telefoonnummers 
 

10-12 45min Termijnecho 

 counseling 

 Zwangerschapslab/ serologie 

 Uitdraai intakegegevens 
meegeven aan patiënte.  

echoscopiste Counseling PND  

16 10 min Zwangerschapscontrole 
 

verloskundige Beleid adv zw 
schapsbespreking. 
Basisschema volgen of 
afwijkend schema 

 

 
18-22 

30 min SEO echoscopiste Info/navragen kinkhoest. 
(22 wekenprik) 

 

 
15 min 

Wil patiënt geen SEO, dan zw. Controle verloskundige 

24 15 min Zwangerschapscontrole 

 GTT op indicatie. 

 Uitdraai aanvullende gegevens 
zwangerschap meegeven aan 
patiënte. 

verloskundige 
 

Welke voeding? 
Korte uitleg BV/ belang. 
Instructies minder leven. 

BV folder Adrz 
BV folder algemeen 
Voorlichting borstvoeding: 
Digna 



 

27 10 min 
 

Zwangerschapscontrole  

 Beleidsformulier/ ICC Kinderarts 

 rh. neg zwangeren RAL+ anti-D + 
anti-c 

 op indicatie: Hb, Ht, glucose 

gynaecoloog   

30 15 min Zwangerschapscontrole  

 Check Anti-D gehad? 

 Check rh-c 

 Check beleid KA 

verloskundige Uitdraai bevalplan 
meegeven + uitleg 
invullen 

 

32 15 min Biometrie 
 

echoscopiste Bevalplan bespreken  
Pijnbestrijding bespreken. 
Informatie bevalling. 

 

30 min  zwangerschapscontrole verloskundige 

34 15 min Zwangerschapscontrole 

 beleid formulier/ icc kinderarts 

 Uitdraai aanvullende gegevens 
zwangerschap meegeven aan 
patiënte. 

verloskundige   

36 15 min Biometrie echoscopiste Beleid actualiseren en 
goedkeuren door 
Gynaecologie. Voorblad/ 
Kerngegevens eventueel 
aanpassen door 
Gynaecologie. 
 

 

10 min. Zwangerschapscontrole 

 MRSA status checken,  

 bij risico, kweek inzetten 

 indien bloedgr. niet bij uitslagen 
2e bepaling 

 wegen  

gynaecoloog 

38 15 min Zwangerschapscontrole verloskundige   

39 15 min Primipara Zwangerschapscontrole/ mult 
niet 

verloskundige   

40 15 min  Zwangerschapscontrole verloskundige   

41 15 min Zwangerschapscontrole 

 echo beoordeling vruchtwater 

 Protocol dreigend serotien volgen. 

verloskundige    

 

Post-partum controle:  brief huisarts maken 
    Beslisboom psychische nazorg hanteren. 
    Obstetrisch dossier afsluiten. 


