
 

Zorgpad (informatie voor zwangeren, april 2021) 

Aantal 
weken 
zwanger 

Tijd per 
controle 

Verrichtingen Controle  
door: 

Informatie/ folders Wat wordt er van u, als zwangere 
verwacht… 

6-8 20 min Beknopte Intake en 
zwangerschapsecho  

 Lengte/gewicht 

 Toestemming info uitwisselen 

 Counseling regelen 
 

Gyn of 
Vke 

o U ontvangt orderset met 
Intake en folders. 

o Zwanger! 
o Info Down, Edward, Patau 
o Info 20 weken echo 
o Kinderen krijgen? Denk na 

over risico’s op je werk! 
o Folder kinkhoest 
o Belkaart 
 

o Neem de website 
Adrz.nl/zwanger door 

o Lees de folders die u heeft 
ontvangen 

o Intake invullen 

10 
 

30 min Termijnecho 
 

Echo- 
scopiste 

Counseling PND  

45min  Intake compleet maken 

 Bloed laten prikken 
 
 

Vke Uitleg  
o Casemanager 
o Werkwijze team 
o zorgschema 
o Kraamcentrum 
o Voedingsadviezen/ leefwijze 

 

o Bloed laten prikken 
o Aanmelden kraamcentrum 
o Aanmelden 

zwangerschapscursus? 
o Uw zwangerschap melden bij uw 

zorgverzekeraar 

16 10 min Zwangerschapscontrole 

 Check labuitslagen 

 20 weken echo 

 Beleid zorgschema of aangepast 
schema  

Gyn of 
Vke 

o Informeren erkenning 
o Kinkhoest informatie 
o Zwangerschapsverklaring 

 
 

o Bent u niet getrouwd? erkenning 
regelen 

o Kinkhoestvaccinatie regelen? 

18-22 
 

30 min 20 weken echo Echo 
scopiste 

  

 
15 min 

Geen SEO; dan telefonisch consult met 
casemanager 

Vke   



24 
 
 
 
 

15 min Zwangerschapscontrole 

 Glucose controle op indicatie. 
 

Vke 
 

o Voedingskeuze bespreken 
o Instructies minder leven. 
 

Folders doornemen website 
Adrz.nl/zwanger 
o Borstvoeding 
o Minder leven 
o Aanmelden BV cursus? 

27 10 min 
 

Zwangerschapscontrole  

 Bloed prikken als uw bloedgroep 
negatief is > anti-D   

 anti-c 

 op indicatie: Hb, Ht, glucose 

 op indicatie overleg kinderarts 
 

Gyn Uitleg geven waarom er evt. 
bloed geprikt moet worden. 
 
Uitleg geven als er overleg met 
de kinderarts is over beleid. 

Op indicatie Bloed laten prikken 

30 15 min Zwangerschapscontrole  

 Op indicatie: Anti-D gehad? 

Vke Uitleg geven over geboorteplan 
en hoe in te vullen. 
U ontvangt Mail met het 
geboorteplan. 

Folders doornemen website 
Adrz.nl/zwanger 
o Bevallen in het ADRZ 
o Digitale rondleiding 
o Pijnbestrijding 
 
Voorbereiden geboorteplan en 
invullen 

32 
 

15 min Groeiecho 
 

Echo 
scopiste 

  

30 min Geboorteplan/ Zwangerschapscontrole 

 op indicatie beleid kinderarts 
bespreken 

Vke ᴑ    Bevalplan bespreken  

ᴑ    Pijnbestrijding bespreken. 

ᴑ    Informatie bevalling. 

 
 
 

34 15 min Zwangerschapscontrole 
. 

Vke  Is kraamzorg thuis geweest? 

36 
 

15 min Groeiecho Echo 
scopiste 

  

10 min. Zwangerschapscontrole 

 indien bloedgroep niet 2x bekend is 
> 2e bepaling 

 gewichtscontrole 
 

Gyn RIVM folder: Hielprik en 
gehoortest 

Op indicatie bloedprikken 



38 15 min Zwangerschapscontrole Vke   
 

39 15 min Zwangerschapscontrole Vke  
 

 
 

40 15 min  Zwangerschapscontrole Vke ᴑ   Info over serotiniteit 

ᴑ   info over inleiding 

ᴑ   evt strippen overwegen? 

Folders doornemen website 
Adrz.nl/zwanger 
ᴑ   Serotiniteit 

ᴑ   Inleiding 

ᴑ   Bevallen in Adrz 

41 15 min Zwangerschapscontrole 

 Protocol dreigend serotien volgen. 

 CTG en echo beoordeling 
vruchtwater 

Vke Evt (nogmaals) strippen?   

 


