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Wanneer Wat  Inhoud 
7-10 weken Intakegesprek en 

counselinggesprek 
 

� Anamnese (voorgeschiedenis) 
� Standaard bloedonderzoek 
� Bespreken kraamzorg 
� Lichamelijk onderzoek*  
� Echo  
� Aandacht voor medische en psychosociale 

aspecten** 
� Beantwoorden vragen 
� Voorlichting op maat  
� Counseling prenatale screening (indien gewenst)  
� Verwijzing voor counseling prenatale diagnostiek (op 

indicatie en indien gewenst, week 9-14) 
� …………………………………………………. 

10-13 weken Controle � Termijnecho 
� Check ingeschreven bij kraamzorg 
� Lichamelijk onderzoek*  
� Aandacht voor medische en psychosociale 

aspecten** 
� Beantwoorden vragen 
� Voorlichting op maat 
� Verwijzing NIPT (vanaf week 11) of combinatietest 

(week 11-14) indien gewenst 
� Verwijzing 20 weken echo indien gewenst 
� …………………………………………………. 

 
14-20 weken 1-2 controles  � Bespreken bloeduitslagen 

� Lichamelijk onderzoek* 
� Aandacht voor medische en psychosociale 

aspecten** 
� Beantwoorden vragen 
� Voorlichting op maat 
� Bespreken uitslag combinatietest of NIPT (indien van 

toepassing) 
� Glucosebelastingtest op indicatie (week 16) 
� …………………………………………………. 
 

19-22 weken 20 weken echo � Screening op aangeboren afwijkingen  
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20-26 weken 1-2 controles  � Bespreken uitslag 20 weken echo 
� Bespreken zwangerschapseducatie 
� Bespreken voedingskeuze 
� Bespreken plaats van bevalling 
� Lichamelijk onderzoek* 
� Aandacht voor medische en psychosociale 

aspecten** 
� Beantwoorden vragen 
� Voorlichting op maat 
� Op indicatie extra Hb-bepaling (week 20) 
� Op indicatie glucoseonderzoek (week 24-26) 
� …………………………………………………. 

27-30 weken  1 controle � Lichamelijk onderzoek* 
� Aandacht voor medische en psychosociale 

aspecten** 
� Beantwoorden vragen 
� Voorlichting op maat 
� Hb-bepaling 
� Op indicatie bloedonderzoek (RhD, Rhc) (week 27) 
� Indien van toepassing Anti-D toediening (week 30) 
� …………………………………………………. 

28-34 weken Intake kraamzorg � Intake gesprek kraamzorg 
29-36 weken Groepsvoorlichting  � Voorlichting over de bevalling en het aanstaande 

ouderschap voor zwangere en partner 
30-34 weken  2-3 controles � Lichamelijk onderzoek* 

� Aandacht voor medische en psychosociale 
aspecten** 

� Beantwoorden vragen 
� Voorlichting op maat 
� Op indicatie groeicontroles bij 

verloskundige/gynaecoloog 
� …………………………………………………. 

35-37 weken 1-2 controles � Lichamelijk onderzoek* 
� Aandacht voor medische en psychosociale 

aspecten** 
� Beantwoorden vragen 
� Voorlichting op maat 
� Bespreken van geboorteplan 
� Liggingsecho 
� …………………………………………………. 
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37-41 weken Wekelijks � Lichamelijk onderzoek* 
� Aandacht voor medische en psychosociale 

aspecten** 
� Beantwoorden vragen 
� Voorlichting op maat 
� Week 40 strippen indien gewenst 
� Week 41 verwijzing gynaecoloog voor dreigende 

serotiniteit 
� …………………………………………………. 

 

* lichamelijk onderzoek: bloeddruk meten, gewicht van de zwangere, uitwendig buikonderzoek (groei van de 
baby), harttonen luisteren van de baby, bloed- of urine onderzoek wanneer nodig. 
** medische en psychosociale aspecten: aandacht voor lichamelijke en/of psychische klachten, stemming, 
stress, veranderingen in het dagelijks leven; adviezen geven.  
 
� Aanvinken indien van toepassing 
 

 

 


