
Voorkomen 
is beter 
dan genezen
Zorgpad vroegsignalering zwangeren

Ondersteuning en hulp bij zwangerschap.
Voor een goede start voor ouder, kind & gezin.

Klant Contact Centrum
088 22 99 448

Voor meer informatie 
over het zorgpad kan je 
terecht bij je zorgverlener.



De zorgverleners in deze regio werken samen  
om elk ongeboren kindje en de ouder(s) een zo 
goed mogelijke start te geven. Soms zijn er 
situaties die invloed hebben op een goede start. 
Daarbij kan je als zwangere en gezin 
ondersteuning of extra hulp krijgen. 

Als verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen delen wij 
informatie met andere zorgverleners over jou als zwangere. 
Bijvoorbeeld met de verpleegkundigen van het jeugdgezondheidszorg 
(JGZ) team van het consultatiebureau of de gebiedsteammedewerkers 
van Carins. Dit doen we alleen als jij daarvoor toestemming geeft. 

In deze flyer leggen we uit waarom we soms informatie delen en 
hoe we dat doen. 

Waarom
Binnen het zorgpad vroegsignalering hebben wij afspraken gemaakt om 
alle zwangeren die dat willen, ondersteuning en hulp te bieden. 
Op deze manier willen we ieder ongeboren kindje een kans geven op een 
gezonde en gelukkige start. Zwangeren die dat kunnen gebruiken, krijgen 
van ons de ondersteuning die zij in hun situatie nodig hebben. Om die hulp 
te kunnen bieden is het nodig dat de betrokken hulpverleners informatie 
hebben over jou en je situatie. De verloskundige zal je daarom vragen een 
vragenlijst in te vullen. 

Hoe werkt het
De verloskundige, gynaecoloog of kraamverzorgende bespreekt met jou 
je situatie. Misschien kan je wat extra steun gebruiken, die hij of zij niet 
alleen kan bieden. Daarom werkt hij of zij samen met het JGZ-team van het 
consultatiebureau en het gebiedsteam van Carins. Carins is een organisatie 
voor hulp en ondersteuning. De verloskundige, gynaecoloog of kraam-
verzorgende belt na overleg met jou de GGD. De GGD geeft jouw gegevens 
door aan het JGZ-team bij jou in de buurt. Vervolgens belt een medewerker 
van de JGZ of het gebiedsteam jou voor het maken van een afspraak om 
jouw situatie verder te bespreken. 

Welke informatie geven wij door
Na jouw goedkeuring, geeft de verloskundige, gynaecoloog of kraam-
verzorgende de volgende gegevens door aan de GGD:  

•  naam
• adres
• telefoonnummer
• een korte uitleg over je situatie 

Zo kan er contact met je worden opgenomen. De GGD geeft deze 
informatie door aan het JGZ-team en het gebiedsteam bij jou in de buurt. 

Invullen toestemmingsverklaring
Samen met je verloskundige, gynaecoloog of kraamverzorgende vul je 
de toestemmingsverklaring in. Dan weten wij dat:

• Je toestemming geeft om je naam en adresgegevens en informatie  
 over je situatie door te geven

• Je weet wat het zorgpad is en hoe het werkt. 

Het zorgpad vroegsignalering is 
een samenwerking van verschillende 
organisaties en hulpverleners
in de keten van de geboortezorg 
in de regio Drachten.


