
Checklist Vroegsignalering in 
de kraamtijd

EPDS Edinburgh Postnatal 
(Postpartum) Depression 
Scale*

ICHOM Positieve Gezondheid Zwanger Wijzer

Invuller kraamverzorgende cliënt cliënt client cliënt en partner

Discipline kraamzorg verloskundige, JGZ verloskundige, gynaecoloog, kraamzorg alle zorgverleners verloskundige, gynaecoloog, huisarts

Tijdstip invullen in kraambed kort na bevalling of binnen 12 
maanden na bevalling

T1 = na intake (11 wk) 
T2 = derde trimester (28 -34 wk) 
T3 = kraamtijd (dag 2-8) 
T4 = nacontrole (4-6wk pp) 
T5 = 6 mnd (22-26 wk pp)

structureel (bv bij intake en 30 
weken) en op indicatie

voor de zwangerschap (wordt ook in vroege 
zwangerschap gebruikt)

Doel 

duiden van ‘niet-pluis’ gevoel 
van de kraamverzorgende en 
handvatten om dit met de 
verloskundige te bespreken

screening risicofactoren 
postnatale depressie

1) inzicht geven aan zwangeren en (pas bevallen vrouwen 
in de voor hen belangrijke keuzes tijdens en na de 
zwangerschap. Stimuleren bespreken uitkomsten van 
de zwangerschap in de spreekkamer. 

2) het meten van uitkomsten en ervaringen om de zorg 
te verbeteren

aanvulling op intake en/of andere 
screeningsinstrumenten. Geen 
screeningsinstrument op zicht, 
maar hulpmiddel bij gesprek over 
ervaren gezondheid.

screening risico's preconceptioneel; zowel beknopte 
informatie als meer uitgebreide voorlichting op maat ; 
faciliteert consult (genereert samenvatting vragenlijst, 
te downloaden door de invuller).

Digitaal 
beschikbaar? nee nee

- ja, via MijnKindOnline
- EPIC
- zorgmonitor (limesurvey)
- komt beschikbaar als FIHR questionnaire en FIHR
questionnaire response t.b.v. gestandaardiseerde
gegevensuitwisseling

ja ja

Resultaten 
rechtstreeks in 
verloskundig 
dossier?

nee nee dit verschilt per vragenlijst nee nee, pdf kan ingescand worden

Voor welke 
systemen? nvt nvt dit verschilt per vragenlijst nvt nvt

Kosten geen dit verschilt per vragenlijst geen geen

Beschikbare talen Nederlands Nederlands en Engels Nederlands
Nederlands, laaggeletterden. 
Daarnaast ook voor ouderen, 
kinderen, jeugd

op verzoek van zorgverleners. schriftelijke versie 
vragelijst beschikbaar. Nederlands, Engels, Turks, 
Arabisch, Chinees Mandarijn en Pools

Gericht op 
domeinen medisch medisch (breed: ook familie anamnese en afkomst)

obstetrisch obstetrisch

sociaal sociaal sociaal

psychisch psychisch psychisch (depressie) psychisch psychisch

leefstijl, zorg leefstijl

zingeving, kwaliteit van leven, 
meedoen, dagelijks functioneren werk

Gevalideerd? nee ja

voor de individuele vragenlijsten is waar mogelijk 
gebruik gemaakt van gevalideerde vragenlijsten; de set 
als geheel is niet gevalideerd, ook niet voor het gebruik 
als screeningstool.

nee ja

OVERZICHT SCREENINGSINSTRUMENTEN

* niet gecheckt door betrokkenen

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/wegwijzer-kansrijke-ontmoetingen/vroegsignalering-en-interventies/definieren-kwetsbare-zwangeren/screeningsinstrumenten-kwetsbare-zwangeren/checklist-vroegsignalering-in-de-kraamtijd/
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