
BASISZORGVERLENING VERLOSKUNDIGEN 1E HELFT VAN DE ZWANGERSCHAP  

  8 wkn  10 wk  10-12 wk  14-16 wk  

Basis controles  Afspraak duurt 40 min 

Besproken worden jouw 

contactgegevens en 

menstruele cyclus.  

Intakegesprek (30 min.)  

Besproken worden jouw algemene, medische,  verloskundige en 

familie voorgeschiedenis. En jouw algehele conditie.  

Afspraak 

duurt 20 min  

Controle (15 min.)  

Besproken worden jouw 

algehele conditie, mogelijke 

vragen.  

    Meten bloeddruk    Meten bloeddruk  

    Wegen gewicht    Buikonderzoek   

        Hartje luisteren  

Echo  Vitaliteitsecho     Termijnecho   

  

Indien gewenst echo 

geslachtsbepaling tegen extra 

vergoeding.  

Bloedonderzoek    Bloedgroepen, irregulaire antistoffen      

    Hb/mcv (ijzergehalte)       

    Glucose (suiker)      

    HIV, hepatitis B & syfilis      

Voorlichting  & 

counseling  

Bespreken Prenatale 

screening 1e trimester (NIP 

test)  

Leefstijl & folder Zwanger!  

Uitreiking folder 20 weken echo  

Uitreiking folder 22 weken prik (kinkhoestvaccinatie) 

Bereikbaarheid verloskundige  

Regiosamenwerking (VSV)  

  20 weken echo   

    Zorgverzekering/kosten    Erkenning  

        Zwangerschapscursussen  

        Open dagen ziekenhuizen  

Actiepunten  Huisarts & apotheek 

inlichten  

Kraamzorg aanvragen    Zwangerschapsverklaring  

  Afspraak plannen voor de 

termijnecho  

Wel/geen toestemming gegevensoverdracht aan derden en anoniem 

gebruik van gegevens voor landelijke registratie  

  Afspraak 20- wekenecho 

plannen  

    Vervolgafspraak plannen. Indien gewenst kan er een afspraak worden 

gemaakt voor de geslachtsecho tegen extra vergoeding  

  Indien nodig afspraak 

lactatiekundige  

  



BASISZORGVERLENING VERLOSKUNDIGEN 2E HELFT VAN DE ZWANGERSCHAP  

  20 wkn  24 wk  28 wk  31 wk  34 wk  

Basiscontroles  Afspraak duurt 50 

min  

Controle (15 min.) Besproken 

worden jouw algehele conditie en 

mogelijke vragen.  

Controle (15 min.)  

Besproken worden jouw 

algehele conditie en 

mogelijke vragen.  

Controle (15 min.)  

Besproken worden jouw 

algehele conditie, mogelijke 

vragen en uitslagen van het 

bloedonderzoek.  

Controle (15 min.)  

Besproken worden jouw 

algehele conditie en 

mogelijke vragen.   

    Meten bloeddruk  Meten bloeddruk  Meten bloeddruk  Meten bloeddruk  

    Buikonderzoek   Buikonderzoek   Buikonderzoek   Buikonderzoek   

    Hartje luisteren  Hartje luisteren  Hartje luisteren  Hartje luisteren  

Echo  20-wekenecho            

Bloedonderzoek      Hb/mcv (ijzergehalte)  

Indien nodig RAL & Rhesus C  

    

Voorlichting & 

counseling  

  Folder “Borstvoeding, 10 dingen 

die je moet weten”  

Instructies voor het schrijven 

van een bevalplan  

  Bevalplan bespreken   

    Borstvoedingscursussen  Folders KNOV ter 

voorbereiding op de 

bevalling  

Informatieboekje  

Borstvoeding of Flesvoeding  

Belinstucties bevalling   

    Leefstijl  Folder minder leven & 

veiligheidskaart  

  Hielprik & gehoortest, 

aangifte na de geboorte  

    Uitleg klachten hoge bloeddruk        

Actiepunten  Vervolgafspraak 

plannen  

Vervolgafspraak plannen  Vervolgafspraak plannen  Vervolgafspraak plannen  Vervolgafspraak plannen  

  Afspraak 22-weken 

prik inplannen indien 

gewenst 

(kinkhoestvaccinatie) 

Indien nodig prenataal huisbezoek 

van het consultatiebureau 

aanvragen.  

Deelname 

voorlichtingsavond & bezoek 

aan ziekenhuizen  

    

Extra            

  



  

VERVOLG BASISZORGVERLENING VERLOSKUNDIGEN UITGEREKENDE PERIODE VAN DE ZWANGERSCHAP  

  36 wkn  37, 38 en 39 wk  40 wk  41 wk  41+3 wk  

Basiscontroles  Afspraak duurt 20 

min  

Controle (15 min.)   

Besproken worden jouw algehele 

conditie en mogelijke vragen.   

Controle (15 min.)  

Besproken worden jouw 

algehele conditie en 

mogelijke vragen.  

Controle (20 min.) 

Besproken worden jouw 

algehele conditie en 

mogelijke vragen.  

Controle (20 min.) 

Besproken worden jouw 

algehele conditie en 

mogelijke vragen.  

    Meten bloeddruk  Meten bloeddruk  Meten bloeddruk  Meten bloeddruk  

    Buikonderzoek   Buikonderzoek   Buikonderzoek   Buikonderzoek   

    Hartje luisteren  Hartje luisteren  Hartje luisteren  Hartje luisteren  

    Wegen gewicht (37 wkn)    Indien gewenst strippen  Indien gewenst strippen  

Echo  Liggingsecho      Echo bepaling hoeveelheid 

vruchtwater  

Echo bepaling hoeveelheid 

vruchtwater  

Bloedonderzoek            

Voorlichting & 

counseling  

  Belinstructies bevalling herhalen  Beleid vanaf 41 weken 

bespreken  

    

    Voedingskeuze, rooming-inn, huid-

op-huidcontact  

      

Actiepunten    Vervolgafspraak plannen  Vervolgafspraak plannen met 

echo bepaling hoeveelheid 

vruchtwater   

Vervolgafspraak plannen 

met echo bepaling 

hoeveelheid vruchtwater  

Afspraak bij gynaecoloog 

plannen   

Extra            

*Indien nodig wordt er afgeweken van het bovenstaande basiszorgpad. De verloskundige kan besluiten meerdere en/of aanvullende controles bij uw te verrichten.  


