Zorgpad
Naam cliënt:
Geboortedatum:
Bloedgroep:
Rhc:
Aterme datum:
Zwangerschap in
weken
8 – 10

Gewenste plaats van bevalling:
thuis--P.B.--P.I.--M.I.
Reden P.I./ M.I.:
Gewenst ziekenhuis:
BV/ KV
Wat doe je zelf?

Wat doet je verloskundige?

o
o
o
o

Bloed laten prikken ( lab-formulier) (evt i.c.m de NIPT).
Intake afspraak bij je verloskundige.
Termijnecho: tussen 9-12 weken.
(Indien gewenst) inschrijven bij Moeders voor Moeders.

o Counseling: NIPT/ combinatietest/ SEO.
o (Indien nodig) de VMIS toepassen.
o Huisarts inlichten over zwangerschap.

10 – 16

o
o
¨
¨
¨

Bezoek verloskundige.
(Indien gewenst) v.a 11 wkn bloed laten prikken voor de NIPT.
(Indien gewenst) afspraak SEO/GUO regelen: (rond 16 weken).
Verzekering op de hoogte brengen + kraampakket aanvragen.
Kraamzorg regelen.

o Indien je bloeduitslagen bekend zijn
ontvang je je zwangerschapskaart, (evt) een
echoformulier SEO/GUO, (evt) een labformulier glucose + Hb, info over de
kinkhoestvaccinatie en een zs- verklaring voor
je werkgever.

16 – 22

o
¨
¨

Bezoek verloskundige.
(Indien gewenst) SEO/ GUO (20 wk echo).
Oriënteren welk ziekenhuis je voorkeur heeft;
ASZ, MSZ of Ikaziaà evt een inloopavond bezoeken+inschrijven
Evt. oriënteren voor een zwangerschap- / borstvoedingscursus.

¨
22 – 28

37
38

o
¨

Bezoek verloskundige.
Op indicatie glucoses/Hb/ vit D laten prikken
Indien rhesus-D of rhesus-c neg: met 27 weken;
irr. antistoffen/ Rhesus antilichamen (RAL) laten prikken i.c.m
Hb/ indien nodig glucoses/ vit D
(Indien gewenst) afspraak groeiecho (30-32 wkn) maken.
Indien niet getrouwd (en gewenst); erkenning kind door partner
bij de gemeente.
Bezoek verloskundige.
(Indien gewenst) groeiecho: 30-32 wkn; meting kindje en/of
bepaling ligging van de placenta indien bij SEO laagliggend.
(Indien gewenst) geboorteplan maken.
(indien gewenst) vaccineren tegen kinkhoest
Bezoek verloskundige.
Bed verhogen tot minimaal 80 cm (vóór de 37e week).
Bedverhogers kun je gratis lenen bij de thuiszorgwinkel Vegro.
Kijk op www.vegro.nl voor de dichtsbijzijnde thuiszorgwinkel
of bel 0800-288 7766.
Bezoek verloskundige.
Bezoek verloskundige.

39

¨

Bezoek verloskundige.

¨

Informatie rondom serotiniteit/ strippen.

40

¨
¨

Bezoek verloskundige.
Serotiniteitscontrole (ser-co);
•
ASZ: vanaf 40+5: CTG + echo + inwending onderzoek.
•
MSZ: vanaf 40+5: enkel intakegesprek, na 41 wkn ser-co.
•
Ikazia: geen serotoniteitscontrole, direct afspraak
inplannen voor inleiding vanaf 41 wkn.

¨
¨

(Indien gewenst) strippen.
ASZ: Afspraak maken voor een
serotiniteitscontrole.
MSZ: Intake 2e lijn inplannen.
Ikazia: Inleiding inplannen.

Bezoek verloskundige/ serotiniteitscontrole bij de gynaecoloog.
Indien nog niet bevallen na 41 wkn: overname door de
gynaecoloog; inleiding wordt ingepland.--------------------------à

LET OP: als er geen reden is om de
bevalling in te leiden, mag er tot max 42
wkn worden afgewacht.
Daarna is inleiden gewenst.

o
¨
¨

¨
¨
28 – 32

32 – 36

41 - 42

Kraamtijd
Nacontrole 6 weken
na uw bevalling

o
¨
¨
¨
o
o

¨
¨

o

Indien nodig RAL prikken bij 27 weken
In principe wordt dit dan direct
gecombineerd met Hb en op indicatie
glucoses/ vit D
Je ontvangt hiervoor 2 aparte labformulieren.

o
¨
¨

Indien nodig Anti-D toedienen bij 30 wkn.
(Indien gewenst) geboorteplan meegeven.
Zs-kaart opnieuw uitprinten na groeiecho.

o
o
¨

(evt) geboorteplan bespreken (+/- 33 wkn)
Liggingsecho (35-36 wkn)
Belinstructies geven/ bespreken.
(+/-36 wkn)

¨
¨

De verloskundige komt regelmatig bij je thuis/ geboortehotel langs om te kijken of het goed gaat met zowel moeder als
kind (en rest van het gezin). De hielprik wordt i.c.m. de gehoortest thuis afgenomen door iemand van het CJG.
6 weken na je bevalling kom je nog een keer op controle bij de verloskundige die je bevalling heeft begeleid.
Er worden lichamelijke controles gedaan en je bevalling wordt besproken. (de nacontrole is niet verplicht).

