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Zwanger en Cannabis gebruik
Screening door verloskundige zorgverlener.
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Zorgpad

Contactgegevens

Ja

Cannabis gebruik tijdens de zwangerschap?

• Aanmelden (motiveren) voor begeleiding 
 Antes. 
• Overwegen bespreken MDO 2e lijn
• Overweeg B/D indicatie op sociale indicatie 
• Stel peripartumplan op (zie voorbeeld)
• Bespreek Borstvoeding 

• Op basis van cannabis gebruik geen indicatie 
 2e lijn en geen indicatie consult kinderarts. 
• Advies groei echo AD 30 en 34 weken;
• Advies urine tox herhalen bij AD 36 wkn.
• Bij partus: informeer bij pijnstillingsverzoek 

anesthesist/zorgverlener over cannabis gebruik

Motiveer te stoppen – zo vroeg mogelijk
• Uitleg risico’s: zie Folder Meldpunt zwangeren 

ANTES.
• Bij dagelijks gebruik en/of afhankelijkheid: 

verwijzing Team zwangeren van Antes. 
• Bij incidenteel gebruik overweeg 

(laagdrempelig) verwijzing Team Zwangeren 
 van Antes. Consultatie van Team zwangeren 
 van Anteas kan altijd. 
• Bij sociale risicofactoren aanmelden bij 

Aanmeldpunt Moeders van Rotterdam
• Advies en/of melding Veilig Thuis RR 
 overwegen bij vermoeden van structurele 
 en/of acute onveiligheid. 

Indicatie 2de lijn:
• Groei echo AD 30 en 34 weken;
• Urine tox herhalen bij AD 36 weken;
• Bij partus: informeer bij pijnstillingsverzoek 

anesthesist/zorgverlener over cannabis gebruik
• Geen indicatie consult Kinderarts
• Advies en/of melding Veilig Thuis RR overwegen;
• Bij sociale risicofactoren aanmelden bij 

Aanmeldpunt Moeders van Rotterdam
• Kinderwens/anticonceptie bespreken evt route 

naar Nu Niet Zwanger 
• Warme overdracht CJG en Kraamzorg.

• Bij partus: informeer bij pijnstillingsverzoek 
anesthesist/zorgverlener over cannabis gebruik

• Op Nu Niet Zwanger attenderen 
• Warme overdracht CJG en Kraamzorg;
• Advies en/of melding Veilig Thuis RR overwegen.

1. Onaangekondigd urine tox screening tussen 
 20-24 weken van de zwangerschap.
2. Onderlinge afstemming met Antes over wie 

tussentijds urinetox screening doet indien 
zwangere daar in zorg is. 

Bij neg. 
uitslag

Urine tox: 
positief

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/stevige-start/


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 Rotterdam Rijnmond

www.veiligthuisrr.nl
Bereikbaar 24/7 op 0800 – 20 00

Aanmeldpunt Moeders van Rotterdam

(Moeders van Rotterdam/Wijkteams/Voorzorg(CJG)): 
moeders@rotterdam.nl
https://moedersvanrotterdam.nl/aanmeldformulier-professional
010 – 267 26 53

CJG Rijnmond 

(Centrum Jeugd en Gezin Rijnmond): 
www.cjgrijnmond.nl
Op werkdagen bereikbaar op 010 – 201 01 10
Voor contactpersoon geboortezorg per wijk/postcode zie:
https://cjgrijnmond.nl/jgz-prenatale-netwerk/

Nu Niet Zwanger

nunietzwangermo@rotterdam.nl 
Voor meer informatie:
https://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/professionals/nu-niet-zwanger/ 
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Zwanger en Cannabis gebruik

Contactgegevens

Zorgpad

NB:
• Denk aan positieve kindcheck
• Informeren naar cannabis gebruik 

bij andere gezinsleden en motiveer 
te stoppen

• Advies vragen bij Veilig Thuis kan 
altijd, onafhankelijk 

• Betrek de huisarts
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