
De zwangere met extra aandacht

Protocol voor de begeleiding van de  

zwangere die extra begeleiding nodig heeft.

Het protocol is tot stand gekomen door een samenwerking met alle 

disciplines rondom moeder en kind in het Rivierenland gebied.
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“De zwangere met extra aandacht”

Inleiding

”de zwangere met extra aandacht”.

Om dit te faciliteren hebben de betrokken instanties afspraken met 
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in te plannen.

Het voorliggende samenwerkingsprotocol is richtinggevend en heeft 

tot doel om:

 

 

bevalling en het kraambed. 

 

 

1. Samenstelling werkgroep

2. Stroomdiagram

3. Toelichting op het stroomdiagram 

4. Sociale kaart
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SAMENSTELLING WERKGROEP

Verloskundig Samenwerkings Verband Rivierenland (VSV) 

 

 

 

 

 

 

 

Advies & Meldpunt Kindermishandeling Gelderland (AMK)
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anamnese

3.informatie 

inwinnen ha.

verl.
4.gesprek as 

stellen kerngroep

voldoende man

8. 

overleg kerngroep

dracht aan 

kerngroep kinderbescherming

overleg kerngroep

rapportage
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1. Aanmelding zwangere

2. Afnemen anamnese

is de sociale anamnese van groot belang. Op basis van een 

grondig afgenomen anamnese kan vastgesteld worden of een 

3. Informatie inwinnen huisarts
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4. Gesprek met de aanstaande ouder(s)

 adequate hulp. Advies AMK

6. 1e overleg verloskundig hulpverlener, huisarts en 

 hulpverlenende instanties

worden. Er wordt een kerngroep vastgesteld 

 en er worden 
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belang:

 

 

 

 

haalbaarheid?

 

 

 

 

 

kind?

 

 

 

 Er wordt een trajectbegeleider benoemd.

 

begeleiden ook ingelicht. 

 

  worden ingelicht 
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 Er wordt een plan van aanpak opgesteld waarin de te 

ondernemen acties en de vervolgafspraken vastgelegd 

worden.

 

7. Uitkomsten overleg.

 7.1: geen zorgen, voldoende mantelzorg.

 7.3: zeer zorgwekkend, melding en onderzoek door AMK

 (Advies & Meldpunt Kindermishandeling).

aanpak vast te stellen.
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7.3.3 Melding en onderzoek door Raad voor de  

Kinderbescherming

De kinderrechter is degene die beslist of er een maatregel 

7.3.3.2 Gezinsvoogd (V)OTS

Hierdoor kan de begeleiding op een open en goede manier 

ook de plaats van geboorte en een advies over het beloop 
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Contact en rapportage momenten worden vastgelegd.

rapportages overdragen met een mondelinge toelichting op de 

9. Geboorte kind

10. Informatieoverdracht leden kerngroep en kraamzorg.

 

kerngroep volgens afspraak in over de geboorte.

 

 

 

kind of in kraambed.

12. Evaluatie en rapportage
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aandacht voor ingepland.

Ook hiervan een kort afschrift naar de leden van de kerngroep. 
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1.  Algemene anamnese

2.  Sociale anamnese

Werk partner

3.  Psychische anamnese

Operaties
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Blaasontsteking

Varices

Roken
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Verloskundig hulpverleners telefoon e-mail

 

telefoon e-mail
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Jeugdgezondheidszorg telefoon e-mail

telefoon e-mail

ZRT

 

Kraamzorg instellingen telefoon e-mail

De kraamvogel

De Waarden

RST
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Ruimte voor aantekeningen
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Verloskundig Samenwerkings Verband Rivierenland

www.vsvrivierenland.nl


