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Instructie overdracht geboortezorg – Jeugdgezondheidszorg 
 

Deze instructie maakt onlosmakelijk deel uit van het Samenwerkingsconvenant Overdracht 

geboortezorg naar Jeugdgezondheidszorg: samenwerkingsafspraken verloskunde – 

kraamzorg – jeugdgezondheidszorg (maart 2016). Deze versie is gebaseerd op de 

“Factsheet van overdracht verloskundig zorgverleners en kraamzorg naar 

jeugdgezondheidszorg” (ActiZ Jeugd, Bo Geboortezorg, NBvK, KNOV en NCJ, november 

2016). 

Uitgangspunten overdracht: 

 De overdracht naar de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is een gezamenlijke overdracht van 

de verloskundige en de kraamverzorgende, die in het gezin zorg hebben verleend en is 

door beiden ondertekend.  

 De kraamverzorgende vult het formulier (bijlage 1) in, tot zover haar kennis reikt. De 

verloskundige vult eventueel aan wat ontbreekt. 

 Het overdrachtsformulier is aanvullend op de gegevensoverdracht, die de verloskundige 

direct post partum (digitaal) naar de JGZ stuurt (zie bijlage 2). 

 Bij alle gezinnen is er een schriftelijke overdracht middels het ingevulde 

overdrachtsformulier. Hiervoor dragen verloskundige en kraamverzorgende gezamenlijk 

de verantwoordelijkheid.  

 De overdracht is besproken met de kraamvrouw en haar partner en de kraamvrouw 

heeft het formulier ondertekend om toestemming te geven voor overdracht. 

 De overdracht naar de JGZ betreft in principe de overdracht van de kindgegevens en 

(indien mogelijk met toestemming van de ouders) opvoedsituatie gerelateerde 

informatie.  

 Hoe groter het risico/de problematiek, hoe ‘warmer’ de overdracht. 

 Een warme overdracht betekent een face-to-face contact, ofwel een gesprek tussen 

hulpverleners onderling bij voorkeur in bijzijn van de kraamvrouw/het gezin.  

 Er wordt zo veel mogelijk met het gezin gesproken en niet ‘over’. 

 Het gezin houdt zo veel mogelijk zelf de regie over wat gezegd, overgedragen en 

afgesproken wordt. 

 Indien de jeugdverpleegkundige het overdrachtsformulier niet ontvangt, of als deze 

niet volledig/duidelijk is ingevuld, neemt deze contact op met de verloskundige of 

kraamverzorgende. 

 

Randvoorwaarden implementatie overdrachtsformulier en 

samenwerkingsafspraken 

Bij het gebruik van het overdrachtsformulier, het volgen van het proces en het toepassen 

van de samenwerkingsafspraken, wordt het gebruik van een aantal richtlijnen en 

documenten wenselijk bevonden, teneinde de kwaliteit van zorg te waarborgen. 
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Het betreft de volgende documenten/richtlijnen: 

 Een vroegsignaleringsintrument, bij voorkeur de TNO checklist  “vroegsignalering in 

de kraamtijd”  

 https://www.tno.nl/media/1018/tno-gl-h-11-05-13checklist_a41.pdf  

 + toelichting: https://www.tno.nl/media/2144/tno-gl-h-11-05-1317ntoel.pdf 

 

 Om de verhouding draagkracht en draaglast te kunnen inschatten, worden de 

principes van het Balansmodel van Bakker toegepast 

 http://www.nji.nl/nl/BalansmodelBakker.pdf 

 

 De (multidisciplinaire) Richtlijn Hyperbilirubinemie 

 www.babyzietgeel.nl  

 

 Werken volgens de stappen van de Meldcode Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling (gebruik van een handelingsprotocol) 

 http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/huiselijkgeweld/meldcode.html 

 http://kz.handelingsprotocol.nl/ 

 

 Privacyreglement en beroepsgeheim 

 http://knmg.artsennet.nl/Publicaties/KNMGpublicatie/147783/Wegwijzer-

beroepsgeheim-in-samenwerkingsverbanden-2014.htm  

 

 Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg (GGD/GHOR Nederland, GGZ 

Nederland & KNMG, 2014)  

 

 Samenwerken in de jeugdketen. Een instrument voor gegevensuitwisseling (VWS, 

2011)  

 

 

Drie varianten van overdracht: 
De kraamverzorgende/verloskundige laat altijd het overdrachtsformulier achter in het 

gezin.  

1. Bij gezinnen waar alles goed gaat, zonder gesignaleerd risico, ligt de regie bij het 

gezin en zorgt het gezin dat de jeugdverpleegkundige de overdracht krijgt tijdens 

het huisbezoek van de verpleegkundige. 

2. Bij enkelvoudig risico is er ook een telefonisch of digitaal contact voor de 

overdracht, zodat de kraamverzorgende/verloskundige weet dat de gegevens bij de 

juiste persoon terechtkomen. 

3. Bij multiproblematiek en/of hoog risicogezinnen is er altijd sprake van een warme 

overdracht door de verloskundige of de kraamverzorgende naar de 

jeugdverpleegkundige. 
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Stappenplan overdracht 
 

 Stap  Wat  Wanneer  Wie  Opmerkingen  Document  

1. Toestemming vragen aan 
klant om gegevens uit te 
wisselen 

Bij inschrijving Kraamzorgorganisatie 
Verloskundige 

 Bijlage 4 

2. Overdrachtsformulier 
wordt in het gezin gelegd 
resp. naar gezin 
opgestuurd 

Tijdens de zwangerschap: 
bij intakehuisbezoek 
resp. na telefonische 
intake 

Zorgconsulent/ 
intaker kraamzorg 

Kraamverzorgenden 
hebben extra 
overdrachtsformulieren 
voor het geval deze niet 
aanwezig is bij aanvang 
kraamzorg 

Bijlage 1 
Overdrachtsformulier  
Geboortezorg - JGZ  
 

3a  (digitale) 
Gegevensoverdracht van 
verloskundige naar CJG 

Direct post partum  Verloskundige  Deze gegevensoverdracht 
bevat voornamelijk 
bevallings- en 
sociaal/medische 
gegevens, 
privacygevoelige 
informatie. 

Bijlage 2  
Overdracht postpartum 
verloskundige - JGZ 

3b Invullen 
overdrachtsformulier na 
de partus 

Post partum  Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid: 
kraamverzorgende en 
verloskundige 

Kraamverzorgende vult 
zoveel mogelijk in, 
verloskundige vult zo 
nodig aan en controleert. 

Bijlage 1 
Overdrachtsformulier  
Geboortezorg - JGZ  

4.  Invullen formulier tijdens 
kraambed  

Tijdens kraambed  Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid: 
Kraamverzorgende en 
Verloskundige  

Kraamverzorgende vult 
zoveel mogelijk in, 
verloskundige vult zo 
nodig aan en controleert. 

Bijlage 1 
Overdrachtsformulier  
Geboortezorg - JGZ 

5a.  Gegevensoverdracht aan 
JGZ met bijzonderheden/ 
risico’s 

Tweede helft kraambed  Verloskundige samen 
met 
kraamverzorgende  
 
Indien wenselijk:  
JGZ plant afspraak 
voor vervroegd 
postnataal huisbezoek 
tijdens laatste dag(en) 

-Telefonische overdracht, 
of overdracht van 
gegevens via beveiligde 
mail. 
 - Risico’s worden vermeld 
op overdrachtsformulier.  
- Toestemming cliënt is 
gevraagd. 

Bijlage 3 
Redenen warme 
overdracht 
 
Bijlage 5 
Bereikbaarheidslijst regio 
Rijnmond 
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 Stap  Wat  Wanneer  Wie  Opmerkingen  Document  

kraambed, voor 
warme overdracht. 

- Let op onderscheid 
baby/moeder in het delen 
van gegevens met JGZ  

Stappenplan Meldcode HG 
en KM  
 
Privacyreglement en 
beroepsgeheim  

5b. Gegevensoverdracht aan 
JGZ met 
bijzonderheden/risico’s: 
telefonisch contact 
kraamzorg – JGZ óf 
vervroegd huisbezoek 
JGZ  

Laatste dag kraambed  Kraamverzorgende en 
JGZ verpleegkundige  

- Overdragen 
bijzonderheden door 
kraamverzorgende naar 
JGZ met toestemming/ in 
aanwezigheid van ouders  
-JGZ plant afspraak voor 
vervroegd postnataal 
huisbezoek, indien dit nog 
niet heeft plaatsgevonden  

Bijlage 5 
Bereikbaarheidslijst regio 
Rijnmond 

6.  Gegevensoverdracht aan 
JGZ zonder 
bijzonderheden  

Laatste dag kraambed  Kraamverzorgende in 
afstemming met 
Verloskundige  

- Verloskundige is 
eindverantwoordelijk voor 
inhoud van de overdracht  
- Overdrachtsformulier 
blijft in het gezin  

Bijlage 1 
Overdrachtsformulier  
Geboortezorg - JGZ 

7.  Gegevens op het 
overdrachtsformulier als 
input voor intake JGZ  

Tijdens postnataal 
huisbezoek  

JGZ verpleegkundige  Overnemen info in dossier 
JGZ  

Bijlage 1 
Overdrachtsformulier  
Geboortezorg - JGZ 
 
Dossier JGZ  

8.  Terugkoppeling Plan van 
aanpak (actieplan) van 
JGZ aan verloskundige 
en/of 
kraamzorgorganisatie  

Alleen bij gezinnen 
waarvan (telefonisch) 
risicofactoren/ zorgen 
zijn overgedragen, 
binnen twee weken na de 
overdracht.   

JGZ verpleegkundige  Terugkoppeling bij 
voorkeur telefonisch.  
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Bijlage 1 Overdrachtsformulier Geboortezorg – JGZ  

 

Aparte bijlage 
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Bijlage 2 Overdracht post partum verloskundige - JGZ 

 

De verloskundige draagt direct na de bevalling minimaal onderstaande gegevens over aan 

het CJG 

Algemeen:  

 NAW-gegevens vrouw 

 Geboortedatum vrouw 

 BSN vrouw 

 Naam partner 

 Geboortedatum partner 

 Telefoonnummer 

 Etniciteit 

 Herkomst 

 Spreektaal 

 Naam + tel.nr. huisarts 
 

Baring: 

 Zwangerschapsduur 

 Medische indicatie 

 Locatie baring 

 Onder leiding van  

 Ligging kind 

 Reden overdracht 

 Ontsluitingsduur 

 Uitdrijvingsduur 
 
Gegevens kind: 

 Naam 

 Geslacht 

 Geboortedatum 

 Geboortetijdstip 

 Geboortegewicht 

 Lengte & schedelomtrek 

 Apgarscore (1 min – 5 min) 

 Aspect (voorkomen baby) 

 Testes ingedaald (links/rechts) 

 Geplande voeding 

 (voorlichting) Vitamine D & vit K 

 Indicatie Gamma Globuline hep. B 

 Eerste vaccinatie hep. B 

 Verblijfplaats kind 
 
Opmerkingen/bijzonderheden: 
 
 

Moeder: 

 Gezondheid moeder 

 Operaties 

 Alcohol & drugs voor zwangerschap 

 Roken (ja/nee/gestopt) 

 Drugs (ja/nee/gestopt) 

 Alcohol (ja/nee/gestopt) 

 SOA (Herpes) & HIV 

 HbsAg 

 Allergieën  

 Psychische problemen 

 Psychosociale problematiek 

 Huiselijk geweld 

 Seksueel geweld/negatieve seksuele 
ervaring 

 Genitale verminking 
 
Anamnese partner: 

 Congenitale afwijkingen familie  

 Algehele gezondheid 

 Roken (ja/nee/gestopt) 

 Drugs (ja/nee/gestopt) 

 Alcohol (ja/nee/gestopt) 
 
Familie anamnese: 

 Congenitale afwijkingen  

 Diabetes 

 Overige bijzonderheden: 
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Bijlage 3 Redenen ‘warme’ overdracht  

 
Een face-to-face contact ofwel warme overdracht is verplicht bij een kraamvrouw/-gezin 

met  

 lage sociaal economische status & financiële problemen 

 moeite met zorg/mijden van zorg 

 voedingsproblemen 

 relatie problematiek 

 niet nakomen van afspraken 

 vermoeden van verwaarlozing/mishandeling/huiselijk geweld  

 tienermoeder  

 slechte voedingsgewoonten/leefstijl (alcohol, drugs)  

 armoede  

 instabiele/onzekere moeder 

 hechtingsproblematiek 

 niet-pluis gevoel   

 kind nog niet optimaal gegroeid in combinatie met geel zien 

 zwakbegaafdheid of laag IQ ouders 

 niet ingeschreven in GBA 

 extra prenataal huisbezoek 

 geen kraamzorg geregeld; indien er -tegen het advies van de verloskundige in- geen 

gebruik wordt gemaakt van kraamzorg, doet de verloskundige een warme 

overdracht naar de JGZ. Het gezamenlijke overdrachtsformulier kan niet door een 

kraamverzorgende worden ingevuld. 

 
  

http://www.bing.com/images/search?q=logo+cjg&view=detailv2&&&id=31B5BADCCC8FA50F0A5EA64F84135039EC6A0AA2&selectedIndex=6&ccid=saV76XUx&simid=608051457109263087&thid=JN.T7nfCI%2b0mMMWZoZBGT4ApA


    
  Versie 2.0, april 2018 

 

Pagina 8 van 9 
 

Bijlage 4 Regels rondom toestemming vragen1 

 

 Met toestemming van de cliënt mag je alle informatie overdragen die je wilt. Die 

toestemming moet dan echter wel specifiek gegeven zijn. De wijze waarop die 

toestemming gegeven wordt / opgeslagen wordt kan op meerdere manieren zolang 

maar achterhaald kan worden dat deze persoon daadwerkelijk deze toestemming 

heeft verleend (opt-in). 

 Je kunt beargumenteren dat de informatie die specifiek over de foetus, later het 

kind, gaat een doorgaande lijn van zorg is van verloskundige, via kraamzorg naar de 

JGZ. Mits goed omschreven en duidelijk gemaakt aan de betreffende cliënt dat en 

welke informatie normaal gesproken overgedragen wordt, is daar geen aparte 

toestemming meer voor nodig. Maar de cliënt (het kind en dus de 

vertegenwoordiger van het kind) moet wel bezwaar kunnen maken tegen deze 

overdracht van informatie (opt-out). 

 Als dit niet omschreven is en kenbaar gemaakt aan de cliënt dan kan de informatie 

niet overgedragen worden (voor uitzonderingen zie onder). 

 Bovenstaande ‘automatische toestemming’ echter niet voor informatie over de 

moeder. De moeder is immers geen cliënt van de JGZ en dus is geen sprake van een 

doorgaande lijn van zorg. 

 Mocht de behandelaar het toch nodig vinden dat specifieke informatie over het 

kind, de moeder (of anderen) overgedragen wordt aan de JGZ, dan moet die 

behandelaar toestemming voor vragen aan de betreffende cliënt (of anderen). 

Krijgt de behandelaar die toestemming niet en vindt die behandelaar het in het 

belang van het kind toch nodig dat die informatie wordt overgedragen dan kan die 

met een beroep op conflict van plichten mogelijk toch de informatie overdragen. 

Daarvoor moet echter wel voldaan worden aan de bekende criteria van Leenen2. Dit 

geldt bijvoorbeeld in situaties waarbij het ziektebeeld van de moeder (of anderen) 

een risico inhouden voor de veiligheid van het kind. Dan moet de betreffende 

hulpverlener de stappen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld 

(inclusief kindcheck) toepassen. 

  

                                                           
1 Helpdesk Transitie Jeugd, Ministerie VWS 
2 Criteria van Leenen: 1. bij het niet-doorbreken van het beroepsgeheim ontstaat naar alle waarschijnlijkheid ernstige 

schade voor de patiënt of een ander; 2. er is geen andere weg dan doorbreking van het beroepsgeheim om het te 

verwachten gevaar af te wenden; 3. het is vrijwel zeker dat door de doorbreking van het beroepsgeheim schade aan de 

patiënt of anderen kan worden voorkomen of beperkt; 4. de zwijgplichtige verkeert in gewetensnood door het handhaven 

van zijn zwijgplicht; 5. de zwijgplichtige heeft alles in het werk gesteld om toestemming van de patiënt te krijgen om 

informatie te delen met derden. Al deze criteria moeten van toepassing zijn voordat het medisch beroepsgeheim 

doorbroken mag worden. 
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Bijlage 5 Bereikbaarheidslijst regio Rijnmond 
 

1. contactgegevens wijkteams Rotterdam 
2. contactgegevens wijkteams gemeenten regio Rijnmond 
3. contactgegevens CJG Rijnmond 
4. contactgegevens CJG Capelle a/d IJssel 
5. contactgegevens verloskundigenpraktijken 
6. contactgegevens kraamzorgorganisaties 
7. contactgegevens ziekenhuizen 

http://www.bing.com/images/search?q=logo+cjg&view=detailv2&&&id=31B5BADCCC8FA50F0A5EA64F84135039EC6A0AA2&selectedIndex=6&ccid=saV76XUx&simid=608051457109263087&thid=JN.T7nfCI%2b0mMMWZoZBGT4ApA

