
Advies triage Oekraïense vrouwen inzake zwangerschap tijdens de 1ste medische intake 
GHOR Veiligheidsregio’s Rijnmond, Zuid Holland Zuid en Zeeland.  
 

 

Inleiding 
Enkele weken geleden kreeg het RCT geboortezorg Zuid West Nederland het verzoek van de 
3 veiligheidsregio’s Zuid West Nederland (Rijnmond, ZHZ en Zeeland) om een triage systeem 
en een flowchart voor de zorg aan zwangere Oekraïense vrouwen te ontwikkelen.  Dit advies 
gaat in op de triage bij een eerste medische intake van een Oekraïense vrouw in de 
vruchtbare leeftijd.  
 
We hebben hierbij gebruik gemaakt van het door GHOR Rijnmond ontwikkelde “Eerste 
medische intake” en deze aangevuld met enkele vragen en een bloeddruk meting.  
 
Ons advies is: 
 
1) Aanvullende vragen door verpleegkundige GGD tijdens de GHOR Rijnmond (zie ook Bijlage 1) 

Alleen in te vullen door vrouwen: Bent u zwanger?     Ja/Nee 
Zo ja:  
a) Wanneer bent u uitgerekend? Onbekend, dan vragen hoelang bent u al zwanger?   
Antwoord:  
 
b) Is er sprake van eenling of meerlingzwangerschap? 
c) Indien meer dan 22 weken zwanger: voelt mevrouw kindsbewegingen?   Ja/Nee 
d) Kindsbewegingen: hoe vaak beweegt kind per dag en wanneer voor het laatst? 
Antwoord:  
 
e) Is er sprake van vaginaal bloedverlies of vaginaal vochtverlies?   Ja/Nee 
f) RR en P controle (ongeacht termijn).                                RR: ………./ …….….  P: ……….  

 
2) Op basis van de antwoorden op de bovenstaande vragen voert de verpleegkundige GGD de triage uit.  
 
2a) Bereikbaarheid verloskundige: via website https://deverloskundige.nl/zoek-een-verloskundige (obv 
postcode) 
 
2b) Indien uit deze triage geen bijzonderheden blijken, zal er een afspraak ingepland worden voor een intake 
(bij voorkeur gecombineerd met echo) bij een verloskundige. Termijn waarop de zwangere beoordeeld wordt: 
< 3 werkdagen.  
 
2c) Indien uit deze triage wel een of meerdere bijzonderheden blijken neemt de verpleegkundige GGD 
dezelfde dag contact op met de verloskundige. 
- Verdenking verhoogde bloeddruk: matige hypertensie: systolisch 140-159, diastolisch 90-109 mmHg; 

ernstige hypertensie: systolisch ≥ 160 mmHg, diastolisch ≥ 110 mmHg (NVOG, 2005, p.11); 
- Er sprake is van vaginaal bloedverlies;  
- Er (mogelijk) sprake is van verlies van vruchtwater; 
- Er een afname is of niet meer ervaren van kindsbewegingen in de afgelopen dag/dagen vanaf 24 weken 

(NVOG/KNOV, 2013, p. 5, 172); 
- Er sprake is van een meerlingzwangerschap; 
- Er sprake is van een (vermoedelijk) vergevorderde zwangerschap (>36 wkn). 
Het verzoek aan de verloskundige is om deze mevrouw nog dezelfde dag te beoordelen. Indien mogelijk 
laagdrempelig een huisbezoek of beoordeling in de opvanglocatie, zodat mevrouw niet extra hoeft te reizen, 
zeker als er ook een mogelijke verwijzing naar ziekenhuis op dezelfde dag plaats dient plaats te vinden. Indien 
echoscopisch onderzoek geadviseerd en mogelijk is dan een beoordeling op de praktijk overwegen. 
 

                                                      
1 NVOG (2005). Chronische hypertensie in de zwangerschap. 
2 NVOG/KNOV (2013). Verminderde kindsbewegingen tijdens de zwangerschap   
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Bijlage 1  Eerste medische intake  

 
Voor- en achternaam: 
Geboortedatum: 
Geslacht:  m / v      (doorhalen wat niet van toepassing is)  
ID-nummer: 
 
Bent u medisch gekwalificeerd: JA / NEE  (doorhalen wat niet van toepassing is)  
Zo ja, voor welk medisch beroep:  
 
Graag vragen wij u om de onderstaande vragen met Ja/Nee te beantwoorden (doorhalen wat niet 
van toepassing is). Bij een open vraag, vragen wij u om voor het invullen van uw antwoord het lege 
tekstblok onder de betreffende vraag te gebruiken.  
 
Heeft u een kind dat ouder is dan 12 jaar? Dan vragen wij u om voor uw kind een aparte vragenlijst in 
te vullen. 
 
Heeft u diabetes mellitus?        Ja/Nee  
 
Heeft u hart- en vaatziekten?        Ja/Nee 
 
Heeft u een longaandoening?          Ja/Nee 
 
Bent u onder behandeling bij een specialist?       Ja/Nee 
 
Heeft u langer dan 3 weken klachten als hoesten, nachtzweten, koorts          Ja/Nee 
en/of gewichtsverlies? 
 
Heeft u een psychische aandoening?        Ja/Nee  
Gebruikt u drank of drugs of rookt u? Zo ja, hoeveel       Ja/Nee 
 
 
 
Heeft u dagelijks medische hulpmiddelen nodig?     Ja/Nee 
Zo ja: welke medische hulpmiddelen heeft u nodig? 
 
 
 
Heeft u een ander medisch probleem waarvoor u op dit moment zorg nodig heeft?  Ja/Nee 
Zo ja: voor welk medisch probleem heeft u zorg nodig? 
 
 
Heeft u de afgelopen tijd medicatie gebruikt?       Ja/Nee 
Zo ja: welke medicatie heeft u de afgelopen tijd gebruikt? 
 
 
Zo ja: heeft u nog voldoende medicatie voor twee weken?     Ja/Nee 
 
 
Zo ja, Heeft u nog voldoende medicatie voor de komende week?  
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Heeft u een allergie?          Ja/Nee 
 
Bent u gevaccineerd tegen COVID-19 of heeft u COVID-19 doorgemaakt?  Ja/Nee 
 
Heeft u alle vaccinaties volgens het programma in Oekraïne gehad?   Ja/Nee 
 
Alleen in te vullen door vrouwen: Bent u zwanger?     Ja/Nee 
Zo ja:  
1) Wanneer bent u uitgerekend? Onbekend, dan vragen hoelang bent u al zwanger?   
Antwoord:  
 
2) Is er sprake van eenling of meerlingzwangerschap? 
3) Indien meer dan 22 weken zwanger: voelt mevrouw kindsbewegingen?   Ja/Nee 
4) Kindsbewegingen: hoe vaak beweegt kind per dag en wanneer voor het laatst? 
Antwoord:  
 
5) Is er sprake van vaginaal bloedverlies of vaginaal vochtverlies?   Ja/Nee 
6) RR en P controle (ongeacht termijn).                                RR: ………./ …….….  P: ……….  
 
Alleen in te vullen door vrouwen: Geeft u borstvoeding?    Ja/Nee 
 
Heeft u kinderen die met u mee zijn gereisd?                                               Ja/Nee 
Zo ja: waartegen zijn uw kinderen gevaccineerd? 
 
 
 
 
Heeft u kinderen van 14 maanden en/of jonger?     Ja/Nee 
 
Heeft u vragen over de voeding en het gedrag van uw kind?    Ja/Nee 
Zo ja: welke vragen heeft u? 
 
 
 
 
Heeft u huisdieren die met u mee zijn gereisd?      Ja/Nee 
Zo ja: welke huisdieren zijn dit? 
 
 
 
 
Hartelijk dank voor het beantwoorden van de vragen! 
 
Hieronder in te vullen door verpleegkundige in geval van bijzonderheden 
 

 
Ingevulde formulier svp uitprinten en een exemplaar meegeven aan 
vluchteling! 

 

 

 


