
1e consult R4U of 

anamnese
‘Ja’ 

- Ooit psychische klachten 

gehad en hier voor behandeld?

Nee

‘Ja’

Zwangere heeft door familiaire 

belasting (1e graad)  een verhoogd 

risico op psychische decompensatie.

Zorgpad – PSYCHIATRIE (2 van 2)

Zwangeren met verhoogd risico op psychische decompensatie
Februari 2017

Advies aan behandelaar 

wanneer overname 2e lijn: 

Consult Dienst Psychologie in 

tweede lijn voor beleid monitoring 

zwangerschap en postpartum 

consult 

Alle zwangeren in dit zorgpad bespreken in het MDO/ consultatie coördinatoren kzhg 

Ervaart pte op dit moment 

klachten?

ja

Patient vervolgt behandeling  zoals 

afgesproken 

Patiënt wordt ingelicht door VLK  

over werkwijze bij opname en geeft 

toestemming aan gynaecoloog 

voor overleg met de behandelaar 

bij opname 

Wanneer sprake is van Indicatie 

2elijns medische zorg: 

- VLK draagt opgestelde plan van 

aanpak over aan de Gynaecoloog 

Informatie 

opvragen 

bij de 

Huisarts

Nee

Volg: Zorgpad 

Zwangere met 

psychische klachten 

tijdens deze 

zwangerschap

 Monitoring vereist ivm verhoogd risico op 

postpartum problematiek (zie risicofactoren)

Advies aan verloskundige/behandelaar:

Opmaken van plan van aanpak rondom partus 

en kraambed.

Cave; extra aandacht voor rust en regelmaat. 

Adequate observatie van gedragsveranderingen

Vervolg zorgpad bij overdracht 2e lijn

Ervaart pte op dit moment klachten?

Informatie 

opvragen 

bij de 

Huisarts

Patiënte volgt reeds een 

behandeling bij G-GGZ / GGZ/ 

POH-er  

Ja

Patiënt wordt ingelicht door VLK  over  

samenwerking met de reeds betrokken 

hulpverlening.  Pte geeft toestemming 

aan VLK voor overleg met de 

behandelaar voor gezamenlijke 

monitoring in  plan van aanpak. 

Mogelijkheid tot bespreken plaats indicatie/ klinisch kraambed Laatste bijvoorkeur via kraamzorg in thuissituatie regelen!

Geen actie in dit moment. 

CAVE: monitoring van verandering 

stemming/ klachtenpatroon. Pte 

+partner attenderen te alarmeren bij 

toename van klachten.

Nemen klachten toe?

Nee

In overleg met de Huisarts wordt de 

zwangere verwezen naar de POH-

er, basis GGZ of gespecialiseerde 

GGZ (afh. Van de ernst van de 

klachten)

ja

Doorloop het zorgpad opnieuw 

CAVE: Wanneer er weerstand 

wordt ervaren bij het inzetten van 

(psychische) hulpverlening 

waardoor zorgen om ongeboren 

kind toeneemt  overleg met Veilig 

thuis 0800-2000 voor advies 

verder aanpak 

CAVE: Wanneer er weerstand 

wordt ervaren bij het inzetten van 

(psychische) hulpverlening 

waardoor zorg om ongeboren kind 

en Pte toeneemt  overleg met 

Veilig thuis 0800-2000 voor advies 

verder aanpak 

Ja
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