Controle
8-9 weken
10-12 weken
12-16 weken

16-18 weken

20 weken

24 weken

27 weken

30 weken

32 weken
34 weken
36 weken

37-40 weken
41 weken
Thuisbevalling
Poliklinische
bevalling
Medium risk
bevalling
Medische
bevalling
Kraambed

Huisarts
Consultatie
bureau
Nacontrole

Aandachtspunten
Intakegesprek bij de verloskundige of gynaecoloog
Termijnecho
Bespreking zwangere door verloskundige en gynaecoloog
A terme datum vaststellen
Bloeduitslagen bespreken
Kraamzorg regelen
Counselen SEO
Informatie Kinkhoestvaccinatie
Op indicatie OGTT
Afspraak maken SEO
Erkenning regelen
Brief intakebespreking meegeven
SEO/GUO
Plaats baring bespreken
Bespreken cursussen
Op indicatie OGTT
Wegen
Informatie minder leven mee
Glucose at random
Hb controle
Op indicatie RhD/Rhc bepalen
Op indicatie groeiecho regelen
Op indicatie informatie over hypertensie
Folder voorlichtingsavond en informatieavond borstvoeding
Op indicatie anti D toedienen
Pijnstilling bespreken
Folders KNOV/deverloskundige.nl mee
Geboorteplan aankaarten
Kraampakket checken
Huisbezoek inplannen bij mensen die thuis bevallen
Belinstructies bespreken
Geboorteplan bespreken
Wegen
Folder hielprik mee
Bespreken hoe de zorg eruit ziet na de bevalling
Consult serotiniteit regelen
Eventueel strippen
Onder begeleiding van de verloskundige met assistentie van een
kraamverzorgster tussen 37+0 en 42+0 weken
In het ziekenhuis bevallen onder leiding van de verloskundige met assistentie
van een kraamverzorgster tussen 37+0 en 42+0 weken
Op indicatie in het ziekenhuis bevallen onder leiding van de verloskundige met
een verpleegkundige tussen 37+0 en 42+0 weken
Op indicatie in het ziekenhuis bevallen onder leiding van een klinisch
verloskundige onder verantwoording van de gynaecoloog
1 t/m 8 dagen na de geboorte, in ziekenhuis op indicatie en anders thuis
Kraamzorg is 8 dagen bij de ouders thuis
De verloskundige is de eerste 10 dagen verantwoordelijk voor moeder en kind
Brief aan de huisarts regelen
De huisarts neemt de zorg voor moeder en kind vanaf 10 dagen na de geboorte
weer over in samenwerking met het consultatiebureau
Komen in week 2 thuis langs voor een huisbezoek
Regelen een oproep voor de gehoorscreening
Vervolgen de groei en ontwikkeling van het kind gedurende de eerste 4 jaar
Na 6 weken, afhankelijk van de bevalling bij de gynaecoloog of de
verloskundige
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