Zorgpad – VERSTANDELIJKE BEPERKING (LVB) (2 van 2) VSV+
Reeds hulpverlening betrokken

Vervolg Zorgpad:
Verstandelijke beperking
(lvb) (1 van 2)
Geen hulpverlening
betrokken

Nee

Februari 2017
1e consult: R4U en uit Anamnese

Er is sprake van een verstandelijke beperking bij de
patiënte. Hierdoor is begeleiding en ondersteuning
wenselijk!

Inventarisatie naar reeds betrokken
hulpverlening door de VLK (in 2e lijn door
behandelaar of via mmw
Of coördinator kzhg)

Ja

(AD1) Mogelijkheden in hulpverlening bij LVB:
ASVZ, Pameijer , WSG
Indien de zwangere praktijkonderwijs, cluster-3 onderwijs of
ZMLK-onderwijs heeft gevolgd valt ze sowieso binnen de
doelgroep van bovenstaande organisaties

Is de zorg (volledig) geregeld?

Pte geeft toestemming aan VLK voor
overleg met de hulpverlening

Informatie opvragen bij huisarts,
pte hierover informeren

Waarbij veelal inzet / medewerking vanuit :
Monitoring vereist ivm verhoogd risico op
toename van zorgen en of onrust gezien LVB en
de naderende bevalling.

Wijkteam (MEE/ASVZ consulent)
MIDDIN 070-3721234 (cliënten loket CLIC) www.middin.nl
CJG / pre of voorzorg (www.cjg.nl)
Advies aan verloskundige/
behandelaar:

Advies aan verloskundige/behandelaar:
Stand van zaken en plan van aanpak rondom
partus en kraambed monitoren en bijstellen.

Opmaken van plan van aanpak rondom
partus en kraambed.
In samenwerking met de (nieuw)
betrokken hulpverlening waarna
monitoren!

Cave; extra aandacht voor :
Onderlinge interactie partners (familieleden),
welzijn(psyche) Pte, en contact betrokken
hulpverlening.

Na de partus
VLK en overige betrokken
hulpverlening ontvangt een
overdracht uit 2e lijn bij ontslag.

Hulpverlening blijkt
voldoende
Ja
Nee

Extra kraambedcontrole na ontslag.
Overdracht CJG/

·
·
·
·
·
·

Aankleden
Luier verwisselen
Voeding geven
Temperaturen
Zelfredzaamheid
Hechting

Bij complexe gezinsituaties:
William schikker groep 088-5260000

Wanneer toename zorg hulpverlening
opwaarderen

VLK neemt verantwoordelijkheid in
monitoren tijdens het kraambed.

Cave: iom kraamzorg
ondersteuning bieden bij:

Intergrale vroeghulp: Voor informatie en/of aanmelding kunt u
contact opnemen met het wijkteam of via:
vroeghulp@meerotterdam.nl

Wanneer er een medische indicatie
is voor 2e lijnszorg:
Bespreek in MDO
Bij spoed medische overdracht door
VLK aan de Gynaecoloog +
sociale overdracht met plan van
aanpak.

Overleg Veilig Thuis 0800-2000
Crisis interventie team Jeugdbescherming 010-2330000

Advies aan verloskundige/behandelaar:
Advies van VTRR verwerken in een plan van aanpak rondom
partus en kraambed en nazorg
Cave; extra aandacht voor begeleiding en herhalen van
basisactiviteiten en structuur tijdens kraambed. Adequate
observatie naar interactie moeder /vader naar kind en
zelfredzaamheid

Patiënte bespreken in MDO / consulteren coordinator kzhg / Medisch maatschappelijk werk ziekenhuis (AD2)

(AD2) CHECK LIST MDO
·
Vaste casemanager voor zwangerschapscontroles
Overweeg aanmelden bij voorzorg, prezorg of Moeders van
Rotterdam? Vul dan formulier op de website
www.cjgrijnmond.nl/prenataal-aanbod-prezorg/ in en
verstuur naar moeders@rotterdam.nl
·
Locatie partus bespreken
·
Afspreken WIE inventarisatie in het kraambed doet
·
Evt. verwijzing naar de PND / Klinische genetica
·
Anticonceptie bespreken
·
Contact met kraamzorgorganisatie opnemen
·
Evt. overdracht Veilig thuis 0800-2000
·
Evt. bespreken met kinderarts
·
Evt. geboorte hotel/ babyhuis
·
Mondelinge overdracht naar het CJG -> Aansluitend
huisbezoek CJG

