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Signalering 
1. Inventariseer risico*- en protectieve factoren
2. Huidige gemoedstoestand en evt ondersteuningsbehoefte*
3. Win aanvullende informatie in*

PPVM?neenee
Stabiele situatie, 

reguliere zorg twijfeltwijfel

Opties 
· Adviseer contact met wijkteam/maatschappelijk werk
· Adviseer contact met huisarts
· Vraag (samen) prenataal huisbezoek  aan bij JGZ

jaja

Initieer zorg ahv aard problematiek dmv
· Inschakelen wijkteam/maatschappelijk werk
· Verwijzing huisarts, gynecoloog, kinderarts
· Aanmelden bij JGZ voor prenataal huisbezoek, programma 

Voorzorg of Stevig Ouderschap

Psychiatrische problematiek MiddelenmisbruikPsychosociale problematiek en/of verstandelijk beperkt

Voldoet bestaande 
ondersteuning?

jaja

Stem af met sociale regiehouder omtrent contact momenten

neenee

Verwijs cliënt naar coach wijkteam of Medisch Maatschappelijk 
Werk (MMW)*

Bepaal primaire plaats van prenatale controles ahv 
VSV protocol:
 ‘beleid (soft)drugsgebruik en alcohol in graviditeit’

Indicatie voor:
· POPoverleg  bespreking
· Consult kinderarts
NB. Bespreking in POPoverleg (evt. anoniem)

Overweeg casusbespreking in  POPoverleg (evt anoniem)

Overweeg (anonieme)  casusbespreking met ‘Veilig Thuis’* Overweeg (anonieme)  casusbespreking met ‘Veilig Thuis’*

Overweeg (anonieme) casusbespreking met       
‘Veilig Thuis’*

Praktijkkaart

Benoem sociale regiehouder

Benoem sociale regiehouder

Benoem sociale regiehouder

Bepaal primaire controles
· Psychose of depressie postpartum in anamnese: 1e lijn
· Psychose/depressie/angststoornis in voorgeschiedenis: 1e lijn
· Depressie/angststoornis in huidige graviditeit; 1e of 2e lijn
· Bipolaire stoornis/schizofrenie:2e lijn
· Persoonlijkheidsproblematiek: 1e lijn

Indicaties voor consult psychiater (RS), consult kinderarts, bespreking POPoverleg*
· Client krijgt psychiatrische zorg buiten Rijnstate: indicatie POPoverleg
· Actuele psychiatrische problematiek: indicatie consult psychiater
· Bipolaire stoornis/schizofrenie: indicatie consult psychiater
· Psychofarmaca gebruik anders dan SSRI: indicatie consult psychiater
· Psychiatrische problematiek in voorgeschiedenis: desgewenst consult psychiater
· SSRI gebruik: desgewenst consult psychiater
· Psychofarmaca gebruik: indicatie consult kinderarts

NB. Verwijzing psychiatrie 2e lijn altijd via huisarts
NB. Bespreking POPoverleg met toestemming zwangere of anoniem

* toelichting z.o.z
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Risicofactoren geassocieerd met PPVM:
· Tienerzwangerschap
· Ongewenste/ongeplande zwangerschap
· Verstandelijke beperking (navragen hoogst genoten opleiding)
· Laaggeletterdheid (navragen hoogst genoten opleiding)
· Relatieproblematiek
· NSE of huiselijk geweld
· Problematiek rond eerder geboren kinderen (uit deze of vorige relatie)
· Contact met een gecertificeerde instelling voor jeugdhulpverlening nu 

of in verleden (bijv AMK of Bureau JeugdZorg)
· Psychofarmaca gebruik
· Middelen misbruik van zwangere en/of partner
· Psychiatrische en/of psychische problematieke actueel of in verleden
· Psychiatrische ziekten in eigen familie en/of partner
· Huisvestingsproblematiek
· Financiële problematiek
· Vluchteling/asielzoeker/illegaal

Aanvullende vragen tav gemoedsgesteldheid en ondersteuningsbehoefte:
· Hoe voelt u zich? (indien langere tijd angstig of neerslachtig dan 

verdere exploratie)
· Denkt u hulp nodig te hebben voor problemen op het gebied van 

psyche, relatie, werk, financiën of middelen misbruik? Of denkt u dat 
uw partner hulp nodig heeft op een van de genoemde gebieden?

· Zijn er reeds zorgverlener of ondersteunende instanties bij u of uw 
partner betrokken? Of in het verleden betrokken geweest?

Inwinnen aanvullende informatie bij:
·  Huisarts 
· Wijkteam
·  JGZ verpleegkundige van consultatiebureau (indien familie daar reeds 

bekend is)
NB mits toestemming van zwangere middels toestemmingsformulier.
· Bij weigering toestemming dit noteren in dossier
· Aanbieden van huisbezoek door JGZ verpleegkundige met als doel 

informatieverstrekking, ondersteuning en laagdrempelig opsporen van 
ondersteuningsbehoefte

Veilig Thuis
Melding door verloskundig zorgverlener bij vermoeden onveilige situatie voor 
(ongeboren) kind, volgens meldcode.

Risicofactor  kindermishandeling in situatie waar sprake is van
· Verstandelijke beperking
· Psychiatrische problematiek
· Verslavingsproblematiek

Ondersteuning:
1. Advisering mbt casus (dit is anoniem)
2. Registreren van melding kindermishandeling en inzetten vervolgonderzoek volgens 
meldcodes kindermishandeling van KNOV of KNMG 

POPoverleg
Wekelijks overleg. Dinsdag 12.30-13.30 uur

Aanmelding voor- en presentatie in POPoverleg
· Gynaecoloog meldt aan en presenteert
· 1e lijnsverloskundige meldt aan en presenteert
· 1e lijnsverloskundige verwijst naar gynaecoloog ter 

bespreking in POPoverleg, gynaecoloog 
presenteert

· Aanmelding via
rijnstatepoppoli@zorgmail.nl
onder vermelding van:
Naam zwangere 
Geboortedatum zwangere
ATdatum
Reden van bespreking
Bespreking anoniem J/N
Naam verantwoordelijk verloskundig zorgverlener

Overdracht
Verloskundig zorgverlener stelt huisarts, kraamzorg en 
JGZ op de hoogte van bijzonderheden, eventueel 
aangevuld met bijzonderheden vanuit sociale 
regiehouder.

Inhoud
De voor goede geboortezorg vereiste gegevens, 
rekening houdend met privacy van cliënt.
Er is toestemming nodig van cliënt voor 
gegevensoverdracht tussen ketenpartners

Toelichting 

Casusbespreking POPoverleg
(presentatie door gynaecoloog of 1e lijnsverloskundige)
Reden
Reden van aanmelden, algemeen
Reden van bespreken, specifieke vraag voor dit overleg
Situatie
GxPx
Zwangerschapsduur
1e/2e lijn
Medicatie
Intoxicaties
Bekend bij: zorgverlenende en/of ondersteunende 
instantie, psychiatrie/MMW
Voorgeschiedenis
Psychosociaal:
· Financiële situatie
· Woonsituatie
· Misbruik/geweld
· Eerdere kinderen
· Psychiatrisch
· Verstandelijke beperking
Samenvatting:
Het betreft hier een ...

Protectieve factoren:
· Aanwezigheid goed netwerk
· Bestaande ondersteuning
· Inzicht in eigen problematiek
· Veranderingsbereidheid
· Pro-actieve houding

Inschakelen MMW geïndiceerd bij:
· Zeer complexe problematiek
· Urgentie in verband met vergevorderde zwangerschap
· Zorg mijdend gedrag

Psychose / depressie post partum in anamnese

Psychose / depressie /angststoornis in voorgeschiedenis

1e lijn 2e lijn

Depressie / angststoornis in huidige graviditeit

Bipolaire stoornis / schizofrenie

Persoonlijkheidsproblematiek

Primaire plaats van prenatale controles

x

x

x

x

x

x

Consult 
kinderarts 

geindiceerd

Consult 
psychiatrie 
aanbieden

Consult 
psychiatrie 
Rijnstate 

geïndiceerd

POPoverleg 
geïndiceerd

Psychiatrische zorg 
buiten Rijnstate

Actuele 
psychiatrische 

klachten

Bipolaire stoornis/
schizofrenie

Psychofarmaca 
gebruik anders dan 

SSRI

Psychiatrische 
problematiek in de 
voorgeschiedenis

SSRI-gebruik

x

x

x

x

x

x

x

x

Aanmelding MMW via:
Consult gynaecoloog met verzoek tot inschakelen MMW
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