Zorgpad: Zwanger en Verslaafd: Harddrugs, Alcohol, geneesmiddelen verslaving
Screening door verloskundige zorgverlener.
Is er sprake
van
voorgeschie
denis of
twijfel van
harddrugs of
alcohol
misbruik?

ja

Geneesmiddelen
misbruik?

NB:
• Is er een positieve Kindcheck (op oudere kinderen)
geef dit door in adviesgesprek of melding met VeiligThuis;
• Informeren huisarts;
• Informeren naar drugsgebruik bij andere gezinsleden;
• **HCG check bij twijfel over integriteit van het
urinemonster;
• ***GUO1: bij cocaïne en alcoholmisbruik bestaat altijd
GUO1 indicatie, overige middelen overleg met PND.

Is er sprake van
actueel
middelen of
alcohol gebruik
bij bekende
zwangerschap?

ja

Contactgegevens
Team Zwangeren van Antes
(voorheen ‘Meldpunt Zwanger en verslaafd’):
zwangeren@antesgroep.nl ; 088 – 358 59 00
AGB code via huisarts of medisch specialist nodig.
Veilig Thuis RR: www.veiligthuisrr.nl
→ bereikbaar 24/7 op 0800 – 20 00
Aanmeldpunt zwangeren en sociaal domein:
(Moeders van Rotterdam/Wijkteams/Voorzorg(CJG)):
Www.moedersvanrotterdam.nl
010 267 2653
Poli verloskunde EMC: intake nieuwplein
010 – 704 01 48
polivrouw@erasmusmc.nl
Spoedsituatie: 010 7040711 / 06 147 73 719

ja

- Urine tox bij
intake +
- bij alcohol Pethtest via 2de lijn
- Check HCG**.

Doorverwijzen naar Team Zwangeren van Antes
EN
Melding doen bij Veilig Thuis RR.

CJG Rijnmond (Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond):
www.cjgrijnmond.nl
→ op werkdagen bereikbaar op 010 201 01 10.

Harddrugs en alcohol:
- Zwangere overdragen aan Poli verloskunde EMC
voor zwangerschaps-begeleiding en bevalling.
- Urine tox bij
intake +
- bij alcohol
Peth-test via
2de lijn
- Check
HCG**.

Bij
positieve
uitslag

- Gaat zwangere
akkoord met
aanmelding bij
Team zwangeren
van Antes?
- Overleg PND
over GUOindicatie.

ja

nee
Bij
negatieve
uitslag

Warme
overdracht
naar
Kraamzorg en
CJG.

- Zwangere Team van Antes informeren over
overdracht aan Poli verloskunde EMC.

Overige geneesmiddelen verslaving:
overleg met 3de lijn. Als zorg in 2 de lijn mogelijk
(bijv. morfine verslaving) dan verwijzen naar
poli kwetsbare zwangere.

1. Opstellen peripartumplan;
2. Bij meerdere sociale problemen, aanmelden bij
Aanmeldpunt Zwangeren en sociaal domein;
3. Continue afstemming tussen Hulp- en zorgverlening;
4. Plan follow up, antepartum met kinderarts m.b.t. zorg neonaat.
5. Warme overdracht Kraamzorg en CJG.

Melden bij Veilig Thuis RR
EN
Aanmelden bij Team Zwangere van Antes
voor het inzetten Bemoeizorg.

Continue afstemming tussen Hulp- en zorgverlening.

Warme overdracht naar Kraamzorg en CJG.
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