1e consult: R4U of uit
anamnese

Zorgpad – HARDDRUGS en GEBRUIK VSV+
Informatie inwinnen bij
huisarts

Informeer naar
betrokken
hulpverlening /
behandelaar .

Overweeg inzet
Kraamconsulent
Via kraamzorg
organisatie voor
uitvoeren huisbezoek

nee

Is er sprake van
harddrugsgebruik in deze
zwangerschap?

Ja
Positief
Urinecontrole direct tijdens de
intake praktijk/ poli

Negatief

Wanneer er sprake is van
harddrugsgebruik (tot 1jaar)
voor of tijdens deze
zwangerschap

Urinecontrole direct
tijdens de intake
praktijk/ poli

OVERLEG meldpunt zwanger en
verslaafd hoe verder aanpak te
bepalen.
Pieter de Hoochweg 14
3024 BH, Rotterdam
T: 088 230 34 08
E: zwangeren@boumanggz.nl

Negatief

Positief

Bespreek met de
Pte. mogelijkheid
toe overleg met
betrokken
instantie.
DOEL: opmaken
van plan van
aanpak

Februari 2017

Monitoring op nieuwe
signalen van drugsgebruik.
Wanneer er een medische
indicatie is voor 2e lijnszorg:
Overdracht door VLK aan de
Gynaecoloog van ziekenhuis
over ingezette controle welke
negatief getest.

Bij positieve test
doorloop zorgpad
opnieuw

CAVE
In overweging nemende. opmaken plan
van aanpak bij geboorte,kraambed en
nazorg over overname 3e lijn

Ma t./m vrij
s avonds/ 's nachts / weekend mailen
naar

Meldpunt Z &V neemt contact op met de
Raad van de Kinderbescherming en EMC
Hulpverlening aanwezig:
Bespreek met de Pte. het
belang van overleg met reeds
betrokken instantie.
DOEL: Opmaken van plan van
aanpak

Hulpverlening niet aanwezig
wel nodig:
Bespreek met de Pte. het
belang van overleg inzetten van
hulpverlening

Positief
Negatief
Urine test zijn:

Advies vragen Meldpunt
zwanger en verslaafd
T: 088 230 34 08

Monitoring op nieuwe signalen van drugsgebruik.
Wanneer er een medische indicatie is voor 2e lijnszorg:
Overdracht door VLK aan de behandelaar en of coordinatoren
KZHG van ziekenhuis over ingezette controle welke negatief getest.

Wanneer pte met bovenstaande niet akkoord gaat overleg met
Veilig thuis 0800-2000

Doel is voorkomen van mis communicatie en of onduidelijkheid
tijdens partus/opname in 2e lijn

Monitor mogelijk signalen van
gebruik harddrugs door
frequente urine tests door VLK
(1e lijn) of op poli (2e lijn)

Overdracht ter informatie aan
: coördinator kindzorg Ikazia

Ma di do vrij telnr:
2282 en 2093
's avonds/ 's nachts/ weekend
melding via Triaswebmelding
Ikazia

Advies : Pte bespreken op MDO

Bij vermoeden ALCOHOL gebruik tijdens de zwangerschap
VERVOLG STAPPEN VAN ZORGPAD MAAR NEEM NEEM BLOEDTEST AF OP PROMILLAGE TE BEPALEN

Melding bij MMW en Mevr. v/d Merwe
Vertrouwensarts Maasstad

Telnr vertrouwensarts 010-2912960
of
E-mail:
MerweM@maasstadziekenhuis.nl

