
Psychische klachten conclusie vanuit  R4U of

 uit de anamnese 

Geen actie voor dit moment. 

Bij ontstaan psychische 

klachten opnieuw het 

zorgpad doorlopen!

Nee

Telefonisch overleg met ACUTE DIENST 

van Parnassia BAVO: 088-3581500

Of met de SPOEDEISENDE HULP PSYCHIATRIE van 

DELTA, locatie Zorgboulevard: 010-5031729 voor spoed 

beoordeling en evt, kortdurende klinische opname (max. 5 

dagen) 

Na overleg en beoordeling Acute dienst;

Bij vervolg 1e lijn; opmaken plan van aanpak tijdens 

zwangerschap, partus en nazorg in overleg met 

behandelaar. (GGZ)

Bij overname 2e of 3e lijn ligt deze verantwoordelijkheid bij 

de  gynaecoloog en team kwetsbare zwangeren.

Terugkoppeling aan VLK  volgt bij ontslag

Zorgpad: Psychische kwetsbaarheid  tijdens  zwangerschap   Februari 2017

Link Edinburgh Postnatal Depression Scale (EDS): http://lkpz.nl/epds.php= voor meer informatie 

(1) Verwijsformulier POP – Erasmus MC: http://www.erasmusmc.nl/psyc/2512170/verwijsformulier  (in google intypen à eerste PDF document)

Voor de score (op blz 2): http://www.fresno.ucsf.edu/pediatrics/downloads/edinburghscale.pdf  

PM:  Case management

   (1-2 vaste personen binnen de praktijk / het ziekenhuis die deze zwangere zien)

ja

ja

Alle zwangeren in dit zorgpad bespreken in het MDO

nee

Is er sprake van acute en ernstige 

psychiatrische klachten( psychose, 

suicidaliteit) waardoor het niet mogelijk is 

om patiënte naar huis te laten gaan?

Echter is er een poliklinische 

beoordeling  door een psycholoog 

of psychiater gewenst?

nee

ja

Heeft  de zwangere al een 

behandelaar binnen de GGZ of is de 

zwangere al bekend bij de POH-er van 

de huisarts?

In overleg met de Huisarts wordt de zwangere verwezen 

naar de POH-er, basis GGZ of gespecialiseerde GG GZ (afh. 

Van de ernst van de klachten)

Bij indicatie voor GG GZ zijn de opties:

* EMC (1), afdeling zwangerschapsgerelateerde psychiatrie

* Delta, Poli Psychiatrie en Zwangerschap

Verwijzing naar eigen 

behandelaar en in overleg 

met de behandelaar een plan 

van aanpak opstellen voor 

tijdens de zwangerschap, het 

kraambed, en de nazorg. 

ja

Wanneer er een medische 

indicatie is voor 2e lijnszorg:

Overdracht door VLK aan de 

Gynaecoloog van ziekenhuis 

over ingezette beleid. 

Gynaecoloog volgt interne 

afspraken rondom kwetsbare 

zwangeren 

Ikazia: Gynaecoloog 

bespreekt patiënte met 

psychosociale dienst en in 

MDO voor beleid rondom 

zwangerschap en kraambed 

(evt. klinisch kraambed) 

Maasstad/ SMC: 

Gynaecoloog bespreekt 

patiënte met Psycholoog van 

Delta voor beleid rondom 

zwangerschap (evt, Klinisch 

kraambed) 

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 
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