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Inleiding
Per 1 januari 2017 wordt er in de stad Groningen gestart met een uniforme werkwijze
rondom risicosignalering van kwetsbare zwangeren.

De ketenpartners in de stad Groningen zoals de verloskundigen, de kraam, 
de gynaecologen en de JGZ/WIJ hebben gezamenlijk een vroegsignaleringsinstrument
gekozen. Daarnaast zijn er gezamenlijke zorgpaden opgesteld en kan casuïstiek 
worden besproken in het MDO die wordt georganiseerd door het VSV.

Het doel is om gezamenlijk betere, samenhangende zorg te leveren aan kwetsbare
zwangeren in de stad Groningen. Met name het contact met de JGZ/WIJ teams wordt
nadrukkelijker gezocht in een vroeg stadium, daar waar nodig.

ALPHA-NL
Een beproefde methode is om na de eerste intake uit te leggen dat er nog een 
aanvullende vragenlijst komt. De ALPHA-NL lijst. Deze kan voorafgaand aan het
tweede bezoek vooraf in de wachtkamer worden ingevuld. Er zijn goede ervaringen
met het vooraf invullen van de vragenlijst, in de wachtkamer. Dan wordt het niet 
vergeten, maar het moet wel worden ingepland. Binnen de eigen praktijk kan 
gekeken worden of dit haalbaar is of dat een andere manier beter werkt. 
De ALPHA-NL lijst wordt dan samen met de verloskundige/ gynaecoloog besproken in
het tweede gesprek.

NB Alles valt en staat met de manier van brengen van de ALPHA-NL lijst. 
Dit is uitgelegd en geoefend tijdens de training.

Zorgpaden
De zorgpaden zijn te vinden op 
http://www.kennisnetgeboortezorg.nl/consortia/consortium-zwangerschap-en-
geboorte-noord-nederland-zegnn

• Verslaving
• (licht) verstandelijke beperking(LVB)
• Huiselijk en seksueel geweld, relatieproblemen en kindermishandeling
• Tienermoederschap en jonge moeders
• Inkomen
• Laaggeletterdheid
• Onverzekerde zwangere
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• Asielzoeker
• Huisvesting
• Seksueel overdraagbare aandoening
• Arbeidsomstandigheden
• Medicatiegebruik in de zwangerschap
• Stoppen met roken
• Zwangere met psychische problematiek
• Zwangere met belaste (voor)geschiedenis

Contact met JGZ/WIJ team
Als een mogelijk risico voor de zwangerschap wordt gesignaleerd dan wordt het 
besproken met de zwangere en kan de verloskundige, gynaecoloog of kraamzorg 
medewerker contact opnemen met de JGZ, na toestemming van de zwangere.

De JGZ is te bereiken via de telefonische advisering van de GGD. Telefoonnummer:
050 - 367 4991 op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar.

De BIG-geregistreerde medewerker van de Telefonische Advisering van GGD 
Groningen vraagt om de NAW-gegevens, de geboortedatum en vermoedelijke 
bevallingsdatum van de zwangere. Tevens worden de contactgegevens van de 
verloskundige, de gynaecoloog of kraamzorg en de globale vraagstelling 
geregistreerd. 

Dezelfde dag wordt een dossier op naam van de zwangere aangemaakt. In het 
dossier wordt tevens de taak opgenomen voor de jeugdverpleegkundige uit de wijk
waar de zwangere woont, met het verzoek contact op te nemen met de 
verloskundige, de gynaecoloog of kraamzorg.

De jeugdverpleegkundige uit de wijk waar de zwangere woont, neemt vervolgens
binnen 5 werkdagen contact op met de verloskundige, de gynaecoloog of de 
kraamzorg om n.a.v. de globale vraagstelling nadere informatie in te winnen. 
Tevens neemt de jeugdverpleegkundige binnen 5 werkdagen contact op met de
zwangere. In situaties waarbij snel handelen noodzakelijk is, wordt deze periode 
zo kort mogelijk gehouden.

In overleg en met toestemming van de zwangere wordt vervolgens zorg ingezet door
de jeugdverpleegkundige c.q. georganiseerd door de jeugdverpleegkundige via het
WIJ team.

De jeugdverpleegkundige zorgt, in overleg en met toestemming van de zwangere,
voor een terugkoppeling aan de verloskundige, de gynaecoloog of de kraamzorg.
Middels de terugkoppeling wordt een toelichting gegeven op de zorg die is ingezet
of georganiseerd.

MDO binnen VSV 
Inbrengen en bespreken van casuïstiek, samen met de jeugdarts. Maandelijks zal dit
worden besproken binnen het VSV.
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UMCG
Vanaf januari 2017 zal elke laatste vrijdag van de maand tussen 13.00-14.00 uur het
multidisciplinaire overleg (MDO) Zwangere Centraal gaan plaatsvinden in de 
overdrachtsruimte op afdeling L3VA van het UMCG. Aanwezig zijn: 2e lijn UMCG, 
eerstelijns verloskundigen, medisch maatschappelijk werk UMCG, JGZ jeugdarts.
Kraamzorg op indicatie/uitnodiging. De ingebrachte zwangeren worden besproken
met toestemming van de zwangere zelf. 

Martini
Het MDO vindt plaats precies om de 4 weken op de dinsdag van 12.30-13.30 uur,
overdrachtsruimte 2A. Aanwezig zijn gynaecologen, interne- en externe verlos -
kundigen, arts-assistenten, leerlingen en kraamzorg op indicatie/uitnodiging. Er zal
een jeugdarts van de JGZ en het medisch maatschappelijk werk van het ziekenhuis
betrokken worden om mee te denken en evt. hulp in te zetten. Casuïstiek kan, met
toestemming van de zwangere, worden ingebracht op het MDO. De bedoeling is dat
de verloskundigen, gynaecologen, MMW en de jeugdarts van de JGZ samenwerken
aan de best mogelijke zorg voor de desbetreffende zwangere.
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