
Termijn Te bespreken onderwerpen Voorbeeld voorlichtingsmateriaal Artikel in 
Zwapp 

Door wie te 
bespreken 

7-12 weken 
(1e trimester) 

 Uitleg organisatie verloskundig zorg en 
controleschema 

 Controleschema meegeven of uitleggen (1e lijn) 

 Meegeven van telefoonnummers 

 Informeren over Informatiedagen, rondleidingen 

 Informatie over Bevallen (1e lijn, CWZ, Radboudumc) 

 
Ja 
Ja 
Ja 

1e lijn vlk* 
2e lijn vpk** 

 Uitleg normale zwangerschap en kwaaltjes  Folder RIVM: Zwanger  Ja 1e lijn vlk 
2e lijn vpk 

 Zwapp uitleg  Visitekaartje meegeven 

 Website Zwapp 

 1e lijn vlk 
2e lijn vpk 

 Leefgewoonten (roken, alcohol, drugs, 
voeding, foliumzuur) 

 Folder Voedingscentrum: Zwangerschap. Wat kun je wel en niet eten? 

 App Voedingscentrum: ZwangerHap 

 App Voedingscentrum: Gezond Groeien  

 Folder Rookvrij zwanger. Dat bevalt beter! V-MIS 

 Folder STAP Trimbos: Wat je moet weten over alcohol en roken 

 Website STAP: Zwanger… en alcohol 

 Folder FNV: Zwanger en ouderschap 

Ja 
 
Ja 
Ja 
 

1e lijn vlk 
2e lijn vpk 

 Rhesus D en infectieziekten informatie  Website RIVM: Bloedonderzoek Zwangeren Ja 1e lijn vlk 
2e lijn vpk 

 Aanbod ouderschapsvoorbereiding  Flyers Zwangerschaps-en Ouderschapsbegeleidingscursussen 

 Voorlichtingsbijeenkomst (1e lijn, CWZ, Radboudumc)  
 

Ja 
Ja 

1e lijn vlk 
2e lijn vpk 

 Erkennen  Informatie over Erkennen (Rijksoverheid) Ja 1e lijn vlk 
2e lijn vpk 

 Prenatale screening 

 Combinatietest / NIPT / 20-weken echo 
(SEO) 

 Folder Combinatietest (RIVM, CWZ, Radboudumc) 

 Folder NIPT (TRIDENTstudie, RIVM, 1e lijn, CWZ) 

 Folder SEO (RIVM, CWZ, Radboudumc) 

Ja 
Ja 
Ja 

1e lijn vlk 
2e lijn vpk 

 Moeders voor moeders  Folder Moeders voor Moeders Ja 1e lijn vlk 
2e lijn vpk 

 Kraamzorg  Folders kraamzorg instellingen regio Nijmegen (PVG, Kraamvogel, Kraamzorg Zuid 
Gelderland) 

 Folder VNL Slaap lekker. Online magazine VNL Slaap lekker. Slaap veilig. 

 Aanmeldpakket Baby op komst 

Ja 
 
 

1e lijn vlk 
2e lijn vpk 

13-25 weken 
(2e trimester) 

 Keuze fles- of borstvoeding  Groeigids, thema Borstvoeding  

 Folder La Leche League (website) 

Ja 
 

1e lijn vlk 
2e lijn vpk 

Uniforme voorlichting aan zwangeren en jonge ouders 
Een leidraad voor de zorgprofessionals verbonden met SAMEN 

 

http://deverloskundige.nl/zwangerschap/tekstpagina/63/zwangerschapscontrole/
http://deverloskundige.nl/bevalling
https://www.cwz.nl/patient/specialismen/verloskunde/gerelateerde/behandelingen/gerelateerd/bevalling-poliklinisch/
https://www.radboudumc.nl/afdelingen/verloskunde-en-gynaecologie/onze-aandachtsgebieden/verloskunde/de-bevalling
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-06/LR_121136_011214_Bro_Zwanger_V4%20%28def%29.pdf
http://zwapp.info/
https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/zwanger.aspx
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema-s/apps-en-tools-voedingscentrum/zwangerschap-app-zwangerhap.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/gezondgroeien.aspx
https://www.trimbos.nl/docs/f03de1b9-fc7f-4603-aae4-6e916528bd45.pdf
https://www.trimbos.nl/themas/rookvrij-opgroeien/roken-en-zwangerschap-v-mis
http://deverloskundige.nl/uploads/deverloskundige.nl/knov_client_downloads/71/file/Folder_wat_je_moet_weten_over_alcohol_roken_drugs_en_zwangerschap.pdf
http://www.alcoholenzwangerschap.nl/nl/home/home.html
https://www.fnv.nl/themas/zwanger-en-ouderschap
https://www.rivm.nl/bloedonderzoek-zwangeren
http://www.vccnijmegen.nl/
https://www.cwz.nl/patient/specialismen/verloskunde/patienteninformatie-verloskunde/zaterdagmarkt-voor-zwangeren/
https://www.radboudumc.nl/afdelingen/verloskunde-en-gynaecologie/onze-aandachtsgebieden/verloskunde/de-bevalling
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/erkenning-kind
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochures/Preventie_Zorg_Ziekte/dep_seo/Informatie_over_de_screening_op_down_edwards_en_patausyndroom
https://www.cwz.nl/fileadmin/user_upload/Verloskunde/Document/G361-R.pdf
https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/onderzoeken/combinatietest
http://www.meerovernipt.nl/
https://www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl/wat-u-moet-weten-over-de-nipt
https://deverloskundige.nl/zwangerschap/subtekstpagina/40/nipt/
https://www.cwz.nl/patient/onderzoeken/nipt/
http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Brochures/Preventie_Zorg_Ziekte/dep_seo/Informatie_over_de_20_wekenecho
https://www.cwz.nl/patient/onderzoeken/structureel-echoscopisch-onderzoek/
https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/onderzoeken/20-wekenecho
https://www.moedersvoormoeders.nl/folder
https://www.kraamburopvg.nl/
https://www.dekraamvogel.nl/
https://www.kraamzorgzuidgelderland.nl/
https://www.kraamzorgzuidgelderland.nl/
https://www.veiligheid.nl/kinderen-professionals/jgz-kraamzorg/materialen-veilig-groot-worden/folder-veilig-slapen
http://veiligheidnl.instantmagazine.com/magazine/slaap-lekker
https://www.groeigids.nl/assets/example-books/nl/borst.pdf
https://www.lalecheleague.nl/


 Folder Vereniging Borstvoeding Natuurlijk: Borstvoeding een goed begin 

 Flyer Borstvoeding Netwerk Regio Nijmegen 

 Flyers over informatiebijeenkomsten borstvoeding (1e lijn/VCCN, Radboudumc)  

 
 
Ja 

 Kinkhoest vaccinatie  Website RIVM www.22wekenprik.nl Ja 1e lijn vlk 
2e lijn vpk 

 Beweegpatroon baby 

 Minder leven voelen 

 Folder KNOV en NVOG Je baby voelen bewegen  

 Folder Radboudumc Jouw zwangerschap: je baby voelen bewegen 

Ja 
 

1e lijn vlk 
2e lijn vpk / 
vlk / arts 

 PE klachten  Symptomenblokje  Ja 1e lijn vlk 
2e lijn vpk / 
vlk / arts 

 Maken van geboorteplan aankaarten  Geboorteplan KNOV 

 HIX (CWZ) 

Ja 1e lijn vlk 
2e lijn vpk 

 Calamiteiten belinstructies  Patiëntveiligheidskaart  

 Belinstructiekaarten Zwangerschap, Bevalling, Kraambed 

Ja 1e lijn vlk 
 

26-36 weken 
(3e trimester) 

 Terugkomen op keuze fles- of borstvoeding 

 Vragen bespreken 

 Groeigids, thema Borstvoeding 

 Folder La Leche League (website) 

 Folder Vereniging Borstvoeding Natuurlijk: Borstvoeding een goed begin 

 Flyer Borstvoeding Netwerk Regio Nijmegen  

 Flyers over informatiebijeenkomsten borstvoeding (1e lijn/VCCN, Radboudumc) 

Ja 
 
 
 
Ja 

1e lijn vlk 
2e lijn vpk 

 Bevalling  Informatie over de bevalling (1e lijn, CWZ, Radboudumc) 

 Folders KNOV: 

o Jouw bevalling: welke houding past bij jou?  

o Jouw bevalling: Hoe bereid je je voor?  

o Vertrouw op jezelf en maak je eigen keuzes 

Ja 1e lijn vlk 
2e lijn vpk 

 Geboorteplan bespreken  Geboorteplan KNOV  

 HIX (CWZ) 
 

Ja 1e lijn vlk 
2e lijn vlk / 
arts 

 Thuis/poliklinisch bevallen  Waar bevallen? KNOV Ja 1e lijn vlk 
 

 Pijnstilling  Informatie over pijnstilling (1e lijn, CWZ, Radboudumc)  

 Folder KNOV: Jouw bevalling: Hoe ga je om met pijn?  

Ja 1e lijn vlk 
2e lijn vpk / 
vlk / arts 

http://www.borstvoedingnatuurlijk.nl/Brochures/Brochures/3510.wlid
https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2016/12/Borstvoeding-Netwerk-Regio-Nijmegen_november-2016.pdf
http://www.vccnijmegen.nl/cursussen-voorlichtingen/borstvoeding/
https://www.radboudumc.nl/afdelingen/verloskunde-en-gynaecologie/onze-aandachtsgebieden/verloskunde/borstvoeding
file:///C:/Users/Z733166/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/G3GRUQ70/www.22wekenprik.nl
http://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/subtekstpagina/224/zwangerschap-je-baby-voelen-bewegen/
https://issuu.com/radboudumc/docs/7678-jouw_zwangerschap__je_ba-i
https://www.hellp.nl/product/symptomenblokje/
http://deverloskundige.nl/bevalling/tekstpagina/30/geboorteplan/
http://www.jijwij.nl/Theme/jijwij/assets/downloads/tweede-trimester/patientveiligheidskaart/patientveiligheidskaart-nl.pdf
http://www.samennijmegen.nl/wp-content/uploads/2018/07/Belinstructiekaarten-Zwangerschap-Ned-Eng-Arb-Tur.pdf
http://www.samennijmegen.nl/wp-content/uploads/2018/07/Belinstructiekaarten-Bevalling-Ned-Eng-Arb-Tur.pdf
http://www.samennijmegen.nl/wp-content/uploads/2018/07/Belinstructiekaarten-Kraambed-Ned-Eng-Arb-Tur.pdf
https://www.groeigids.nl/assets/example-books/nl/borst.pdf
https://www.lalecheleague.nl/
http://www.borstvoedingnatuurlijk.nl/Brochures/Brochures/3510.wlid
https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2016/12/Borstvoeding-Netwerk-Regio-Nijmegen_november-2016.pdf
http://www.vccnijmegen.nl/cursussen-voorlichtingen/borstvoeding/
https://www.radboudumc.nl/afdelingen/verloskunde-en-gynaecologie/onze-aandachtsgebieden/verloskunde/borstvoeding
http://deverloskundige.nl/bevalling/tekstpagina/31/de-bevalling/
https://www.cwz.nl/patient/behandelingen/bevalling-poliklinisch/
https://www.radboudumc.nl/afdelingen/verloskunde-en-gynaecologie/onze-aandachtsgebieden/verloskunde/de-bevalling
http://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/subtekstpagina/186/bevallen-welke-houding-past-bij-jou/
http://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/subtekstpagina/185/voorbereiding-op-de-bevalling/
http://deverloskundige.nl/uploads/deverloskundige.nl/knov_client_downloads/93/file/flyer_Vertrouw_op_jezelf.pdf
http://deverloskundige.nl/bevalling/tekstpagina/30/geboorteplan/
http://deverloskundige.nl/bevalling/tekstpagina/32/waar-bevallen/
http://deverloskundige.nl/bevalling/tekstpagina/33/pijnbehandeling/
https://www.cwz.nl/patient/specialismen/verloskunde/gerelateerde/behandelingen/gerelateerd/pijnbestrijding-tijdens-de-bevalling/
https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/behandelingen/pijnbestrijding-tijdens-de-bevalling
http://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/subtekstpagina/187/bevallen-hoe-ga-je-om-met-pijn


 Intake door kraamzorgconsulent  

 Kraamtijd en verzorging van de baby en 
moeder 

 (herkennen van) huilen  

 Contact /communiceren met je baby 

 Aanschaf spullen 

 Consultatiebureau en JGZ 

 Kraamzorgplan 

 Flyer Borstvoeding Netwerk Regio Nijmegen 

 Folder Rookvrij opgroeien 

 kraamzorg-
consulent 

 EHBO voor kinderen   

 Geboorte aangifte 

 Verzekering 

 Hielprik en gehoor 

 Anticonceptie 

 EHBO voor kinderen voorlichting tijdens VCCN Cursus 

 Informatie over geboorteaangifte (Rijksoverheid) 

 Folder verzekeringslijn: Kindje geboren 

 Folder RIVM: Screeningen bij pasgeborenen. Hielprik, gehoorscreening 

 Anticonceptie.nl 

 1e lijn vlk 
2e lijn vpk  

1-10 dagen na 
bevalling 

 
 

 (borst)voeding (fles, borst, ontsteking, 
enz.) 

 Verzorging (moeder en kind) 

 Huilen en slapen 

 Ziekten en kwaaltjes (koorts, geel zien, enz) 

 Emoties en psyche 

 Hechting moeder en baby 

 Veiligheid 

 Kraamzorgplan (per dag prioritering in voorlichting) 

 Groeigids, thema Kraam 

 kraam-
verzorgende 
vpk 

10-14 dagen na 
bevalling 

 

 Kennismaking JGZ: huisbezoek 

 Groei en ontwikkeling kind 

 Borstvoeding 

 Verzorging 

 Veiligheid 

 Slapen 

 Folder NCJ: Preventie voorkeurshouding  

 Groeigids, Algemeen 

 Groeigids, thema Borstvoeding 

 Folder VNL: Veilige start 0-6 maanden Goede start 

 Wijzen op Digitale nieuwsbrief Groei 

 Op indicatie:  

o Folder Voedingscentrum: Flesvoeding 

o Folder GGD: Preventie meisjesbesnijdenis 

o Folder Rookvrij opgroeien 

 JGZ vpk 

1 mnd- 12 mnd 
na bevalling 

 
 
 

 groei en ontwikkeling kind 

 borstvoeding/introductie voeding 

 verzorging 

 veiligheid 
slapen 

 Folder Voedingscentrum: De eerste hapjes  

 Website Voedingscentrum 

 Folder VNL: Veilige start 6-12 maanden Vrolijk Verkennen  

 Folder VNL: Veilige start 1-4 jaar Vrolijk op stap  

 Website GGD 

 JGZ vpk  
JGZ arts 

https://ggdgelderlandzuid.nl/wp-content/uploads/2016/12/Borstvoeding-Netwerk-Regio-Nijmegen_november-2016.pdf
https://www.trimbos.nl/docs/22e444b2-0283-4f84-b187-82212aa501e7.pdf
http://www.vccnijmegen.nl/cursussen-voorlichtingen/zwanger-nu-deel-2/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aangifte-geboorte-en-naamskeuze-kind
https://www.zorgverzekeringslijn.nl/hulpverleners/handige-tools/flyers-bestellen/
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-01/010971_Folder%20Screeningen%20bij%20pasgeborenen_V2_TG%20def.pdf
http://www.anticonceptie.nl/
https://www.groeigids.nl/assets/example-books/nl/kraam.pdf
https://d1l066c6yi5btx.cloudfront.net/ncj/ncj/docs/preventiefolder_bij_jgz-richtlijn_vkh-schedelvervorming_hr-def.pdf
https://www.groeigids.nl/
https://www.groeigids.nl/assets/example-books/nl/borst.pdf
https://www.veiligheid.nl/kinderen-professionals/jgz-kraamzorg/materialen-veilig-groot-worden/folder-veilige-start
https://www.veiligheid.nl/kinderen-professionals/jgz-kraamzorg/materialen-veilig-groot-worden/folder-veilige-start
https://ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/
https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/borstvoeding-en-flesvoeding/flesvoeding-geven.aspx
https://www.pharos.nl/infosheets/meisjesbesnijdenis-preventiematerialen/
https://www.trimbos.nl/docs/22e444b2-0283-4f84-b187-82212aa501e7.pdf
https://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/eerste-hapjes.aspx
http://www.voedingscentrum.nl/
https://www.veiligheid.nl/kinderen-professionals/jgz-kraamzorg/materialen-veilig-groot-worden/folder-veilig-verkennen
https://www.veiligheid.nl/kinderen-professionals/jgz-kraamzorg/materialen-veilig-groot-worden/folder-veilig-op-stap
http://www.ggdgelderlandzuid.nl/


 Op indicatie: Babyzwemmen, Hitteplan, Geelzien enz (in digitale foldermap JGZ) 

  
* Vlk = verloskundige. ** Vpk = verpleegkundige.  


