Asielzoeksters:
Algemene begeleiding voor verloskundige zorg:


COA / GZA / Kraamzorg of zwangere asielzoekster kan te allen tijde voor vragen
telefonisch contact opnemen bij de verantwoordelijke verloskundige praktijk of
gynaecoloog van het ziekenhuis.

Aanmelding verloskundige zorg:













Asielzoekster maakt een afspraak met de verloskundige zorgverlener.
Van COA wordt een voorlichtende en ondersteunende rol gevraagd om z.s.m.
contact te leggen met GZA, om een afspraak bij VK daadwerkelijk te maken.
GZA geeft aan VK relevante gezondheidsinfo en psychosociale info door ( met
toestemming van de zwangere)
GZA verwijst zwangere per mail naar COA voor voorlichting niet medische zaken.
MCA, COA en GCA hebben via WWW.RZAsielzoekers.nl een actuele lijst van
verloskundige zorgverleners waar zwangere naar toe kan gaan.
De VK / GYN stuurt GCA een “start zorg” bericht.
Ook wordt door hen een zwangerschapsverklaring met A-terme datum verstrekt.
Hierin staat tevens toestemming om medische info en COA zorgnummer uit te
wisselen tussen GZA en verloskundige zorgverlener.
Het nummer waar de verloskundig zorgverlener op is te bereiken staat hierop
vermeld.
Een 2e zwangerschapsverklaring brengt zwangere naar COA.
Ook wordt deze verklaring naar de praktijklijn gemaild
fax.frontoffice@gzasielzoekers.nl ter registratie in het HIS.
Praktijklijn registreert zwangerschapsverklaring met telefoonnummer verloskundige
zorgverlener en A-terme datum in het HIS.

De VK functioneert als poortwachter en regelt alle benodigde zorg en afspraken voor de
zwangere
 echo en bloedonderzoek
 kraamzorg: samen met de zwangere wordt kraamzorg aangevraagd. Het bureau
krijgt gegevens over bijzonderheden als laaggeletterdheid etc.
 JGZ wordt geïnformeerd
 COA wordt gevraagd om informatie te verstrekken en financiële vergoeding te
geven voor de te kopen baby artikelen.
 Het huisbezoek wordt tussen 34-36wk gedaan door VK of Kraamzorg. Zo nodig met
tolkentelefoon
Controles:




Zo nodig met tolkentelefoon(vermeldt dit in dossier)
Laaggeletterdheid altijd uitvragen.
No Show: Zwangere wordt gebeld en/of opnieuw uitgenodigd.
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No Show wordt doorgegeven aan COA, deze nemen contact op met zwangere.
Bij vragen over de zwangerschap:
neemt zwangere contact op met VK zorgverlener
of via Praktijklijn 0 881 122 112. zo nodig met hulp van COA.

Bevalling:




VK wordt door zwangere of via Praktijklijn geïnformeerd.
Vervoer wordt geregeld met ambulance of zittend vervoer. Afhankelijk van aanrijtijd
Zorgtaxi bepaalt de VK welk vervoer geschikt is.
Bij ambulancevervoer wordt ook receptie van AZC locatie geïnformeerd

Geboorte kind:
 wordt binnen 12 uur PP doorgegeven aan GZA / COA / Praktijklijn.
 Gegevens partus worden door hen in HIS gezet.
Aangifte van geboorte:
 moet door VK worden gecheckt.
 Kraamzorg wordt geïnformeerd en als nodig opgestart.
 COA wordt geïnformeerd wanneer kraamvrouw op locatie wordt verwacht.
 Binnen 24 uur na vertrek uit ZH stuurt VK zorgverlener het partusverslag naar GZA
van de locatie waar kraamvrouw verblijft.
 Het vervoer van kraamvrouw en kind wordt geregeld door VK zorgverlener.
Kraambed: is gelijk aan landelijk protocol
Na kraambed:
 overdracht aan JGZ door VK zorgverlener
Verhuizing/transfer:
 Informatie met toestemming zwangere doorgeven aan nieuwe VK zorgverlener
 annuleren van gemaakte afspraken.
Afkortingen
COA
GZA
HIS
Kraam
PL
POL
VK
Zorgtaxi

Centraal Orgaan opvang asielzoekers
GezondheidsZorg Asielzoekers: team op locatie
Huisartsen Informatie Systeem
Kraamverzorgende
Praktijklijn van het Gezondheids Zorg Asielzoekers
Proces Opvang Locatie
Verloskundig zorgverlener
Zittend ziekenvervoer (op indicatie, niet geschikt voor
spoedsituaties/spoedvervoer)

Alle downloads over ketenrichtlijn geboortezorg asielzoekster zijn te vinden op
www. Kennisnetgeboortezorg.nl
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