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Format individueel geboortezorgplan – elementen als genoemd in de zorgstandaard 
Gebruik van dit product: Dit format is ontwikkeld en samengesteld op basis van de inhoud van de zorgstandaard en voorbeelden vanuit het veld. Dit 
format kan je VSV helpen bij het vormgeven van het geboortezorgplan volgens de zorgstandaard. Dit format is met zorg opgesteld door het CPZ in 
samenwerking met enkele professionals uit het veld, mochten er desondanks onjuistheden in staan, dan horen we dat uiteraard graag. Het CPZ is niet 
aansprakelijk voor eventuele schade die verband houdt met het gebruik van deze informatie of van websites waarnaar wordt verwezen. 

 

NAW gegevens cliënt 

 

Mijn coördinerend zorgverlener is: 

Naam: 

Verantwoordelijkheid/taken: 

Afspraken gemaakt voor bereikbaarheid: 

 

Voorbeelden voor invulling van coördinerend zorgverlener in de praktijk 

 

Een door het VSV te personaliseren stuk over functie van het plan gericht naar cliënt en partner, bijvoorbeeld: 

• Bieden van een handvat voor zelfregie en zelfmanagement van de zwangere vrouw (benadrukken van de actieve rol van de zwangeren in momenten van 

besluitvorming). De cliëntversie van de zorgstandaard geeft de zwangere handvatten om meer zelf de regie over haar zwangerschap te nemen.  

• Inventariseren, bespreken en indien nodig verhelderen van de wensen, behoeften, verwachtingen van de zwangere.   

• Inzicht geven in de rol en de verantwoordelijkheden van de betrokken zorgverleners.  

• Ondersteuning van gezamenlijke besluitvorming.  

• Noteren van gemaakte afspraken tussen zorgverleners en de zwangere. De coördinerend zorgverlener neemt de verantwoordelijkheid zich in te zetten om binnen het 

interprofessioneel geboortezorgteam voldoende draagvlak te creëren om de gemaakte afspraken met de zwangere na te komen.  

• Het plan is eigendom van de zwangere. Deze neemt dit plan mee naar elk bezoek mocht het nog niet digitaal beschikbaar zijn.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/kennisbank/coordinerend-zorgverlener/documenten
https://allesoverzwanger.nl/zwanger-zijn/
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Weergave zorgpad voor cliënt & partner  

   

 Basis controles **   

   

   

Uitvoerend zorgverlener *   

 Aanvullende onderzoeken (echo, 
bloedonderzoek, etc) 

  

Voorlichting welke en wanneer   

Actiepunten verloskundig zorgverlener   

Actiepunten cliënt & partner   

   

 
* Benoemen van de verschillende zorgverleners die bij de zorg voor de zwangere betrokken zijn. Voorkeur voor zoveel als mogelijk bij naam noemen met 
functie met verdeling van hun verantwoordelijkheden.  
**Basis controles worden bij gebruik van een screeningsinstrument (Mind2Care, R4U, etc) om kwetsbare zwangeren op te sporen afgeleid van het zorgpad 
dat aan het betreffende screeningsinstrument gekoppeld is.  
 
Voorbeelden van basiszorgpaden fysiologie prenatale zorg  
 

Wensen van de zwangere en partner t.a.v. begeleiding tijdens zwangerschap/partus/post partum/kraambed en hierover gemaakte afspraken. Verschillende 
handvatten om hieraan vorm te geven zijn beschikbaar gemaakt door onder andere KNOV en door verschillende VSV's in het land.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/kennisbank/basiszorgpad-prenatale-zorg/documenten
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/?file=10715&m=1499780468&action=file.download
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/kennisbank/geboortezorgplan/documenten
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In de zorgstandaard worden een aantal onderdelen genoemd waar een cliënt expliciet toestemming voor moet geven. Het gaat om de volgende 

onderdelen:   

- Uitwisseling van informatie met andere betrokken behandelaars       

- Bespreken van informatie in het Multi Disciplinair Overleg      

- Vastleggen van mijn gegevens in (electronisch) dossier            

- Registreren van gegevens in landelijke perinatale registratie          

 

Cliëntversie van de zorgstandaard - privacy  

Voorbeeld van een privacy verklaring 

 

 
 

https://allesoverzwanger.nl/over-geboortezorg/je-privacy-in-de-geboortezorg/
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/kennisbank/gezamenlijke-besluitvorming-bejegening-en-informed-consent/documenten/16275-privacy-verklaring-verloskundigen-praktijk-nona-september-2018
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/kennisbank/gezamenlijke-besluitvorming-bejegening-en-informed-consent/documenten/16275-privacy-verklaring-verloskundigen-praktijk-nona-september-2018

