Interne memo
Datum:
Betreft:

7 december 2017/herzien jan 2022
Intake vragenlijst

DUO M. van Gool en M. Kluiters

Zorgstandaard
De intake heeft als doel de omstandigheden, van invloed op de keuze en invulling van het
zorgpad, voor de zwangere vast te stellen. Bij de intake komen ten minste de volgende
onderwerpen aan bod: leeftijd; afkomst; menstruele cyclus; adviezen, interventies
aangeboden tijdens preconceptieconsult; conceptiewijze; verloskundige voorgeschiedenis;
medische (incl. psychiatrische) voorgeschiedenis; gebruik medicatie; intoxicaties;
vaccinatiestatus; ziekten en afwijkingen in familie; zwangerschapsbeleving; overige klachten
en verschijnselen; psychosociale factoren; arbeid- en leefstijlfactoren; anamnese van de
partner; MRSA-risico; vrouwelijk genitale verminking.
Lichamelijk onderzoek (lengte, gewicht en bloeddruk), laboratoriumonderzoek. Tevens
voorlichting over onder andere arbeid en leefstijl; zwangerschapseducatie; bereikbaarheid en
beladvies; belang van kraamzorg.
Qua proces schrijft de zorgstandaard het volgende:
- Intake vóór negen weken amenorroeduur
Achtergrond
In het MMC is enige tijd geleden binnen het project IGVV (integrale geboortezorg vsv
veldhoven) een algemene vragenlijst opgesteld. Deze intakevragenlijst wordt uitgevoerd door
de 1e en 2e lijn. P. van Runnard Heimel en M. Kluiters hebben bekeken of deze vragenlijst
overeenkomt met de ‘eisen’ vanuit de zorgstandaard. De vragenlijst is door het nieuwe duo
M. van Gool en M.Kluiters opnieuw getoetst op deze eisen.
Proces
-

Waar: wens van de zwangere centraal. Bij voorkeur decentraal, in de wijk/in het dorp,
kan echter ook centraal in het ziekenhuis.
Intaker: bij voorkeur een verloskundige, kan echter ook een andere obstetrische
zorgverlener zijn.
Wanneer: rond 8 weken zwangerschap, echter voor 9 weken zwangerschap.
Tijdsduur: gehele intake vragenlijst door dezelfde persoon, bij voorkeur de
coördinerend zorgverlener, eerst een echo vitaliteit, daarna de intake, en tussen 10-12
weken termijnecho.

Inhoud intake
- Uniforme vragenlijst, zie bijlage 1.
- Voorlichting over aan zwangerschap gerelateerde onderwerpen, zoals:
o Leefstijl ( zie memo voorlichting: voedingsadvies, stoppen met
roken/alcohol/drugs, sporten, foliumzuur/multivitaminen
o Zwangerschapscursussen o
Kraamzorg
o Fysieke en psychologische veranderingen in de zwangerschap (welke in deze
periode van belang zijn: misselijkheid, vermoeidheid etc.)
o De regionale werkgroep voorlichting heeft een uniform informatiepakket
gemaakt, zie bijlage 2. Deze wordt door de intaker meegegeven.
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-

Voorlichting over Nederlands verloskundig systeem
Voorlichting over de organisatie waar de zwangerschapscontroles plaatsvinden: waar,
wanneer en door wie
Verrichten echografisch onderzoek voor controle intactheid zwangerschap en
uitsluiten EUG.

Termijnecho
De termijnecho vindt plaats tussen 10-12 weken, conform de model richtlijn ‘Datering van de
zwangerschap’ van de NVOG.
Implementatie
De implementatie omvat drie aspecten, namelijk: proces, vragenlijst en voorlichting. Alle
benodigde documenten, zoals deze memo en vragenlijst, zullen ter kennisgeving worden
verspreid via de VSV’s.
Proces
- Het DUO (M. Kluiters en M.van Gool) is proces eigenaar. Zij zijn verantwoordelijk voor
implementatie en borging van de gemaakte afspraken. Er wordt ten minste 2x per jaar
geëvalueerd (middels scholing, steekproefsgewijs of regionale bijeenkomsten). Dit kan
worden opgepakt i.c.m. met andere elementen.
Vragenlijst
- Per instelling is een verantwoordelijke aangewezen die de implementatie van de
vragenlijst intern op zich zal nemen. De verantwoordelijke van het DUO zal contact
met degene opnemen om te controleren of het is gelukt. Verspreiding binnen de 1e lijn
zal ook gaan via de Zorggroep, zodat alle praktijken in 1x bereikt kunnen worden.
- Wanneer: start implementatie op 01-02-2018, gereed op 01-04-2018. Overzichtsschema: Bijlage 1 Intake vragenlijst
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Datum invullen
Geeft u toestemming om belangrijke gegevens van uw medische of
verloskundige voorgeschiedenis op te vragen bij
Ja
andere zorgverleners.
Nee
toelichting

Algemene gegevens zwangere:
Meisjesachternaam:
Roepnaam:
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats Telefoonnummer
Vastnummer:
Emailadres:
Geboortedatum:
Geboorteland:
Nationaliteit + taal

Burgerservicenummer (BSN):
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Verzekeringsmaatschappij:
Verzekeringsnummer:

Burgerlijke staat:

Hoogstgenoten opleiding:

Beroep:
Uren / per week:
Huisarts:
Is de huisarts op de hoogte van de zwangerschap?

Algemene gegevens partner:
Aanhef:
Achternaam:
Roepnaam:
Hoogstgenoten opleiding:

Beroep:
Uren / per week:
Heeft je partner kinderen uit een eerdere relatie?:

Algemene gezondheid:
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Lengte (cm):
Gewicht (kg):
Bijzonderheden voeding:
Gebruik je foliumzuur?:

Gebruik je multivitamine?:

Rook je?:

Gebruik je alcohol?

Gebruik je drugs?:

Doe je aan sport:

Ja welke
Nee

Gebruikt u medicatie op dit moment?
Ja

op recept, welke
In eigen beheer, welke

Nee

Verloskundige informatie:
Wat is de eerste dag van de laatste menstruatie?

Op welke wijze ben je zwanger geworden?
spontaan
ovulatie inductie
IUI
IVF
ICSI
Zaad/eiceldonatie
anders

Is de zwangerschap gepland?

gepland
niet gepland maar wel gewenst
ongewenst, maar wel geaccepteerd
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Verloskundige voorgeschiedenis:

Heeft al kinderen?:
1.
datum, plaats,
zwangerschapsduur, jongen/meisje
geboortegewicht, bijzonderheden
Miskramen/EUG/mola/TOP
2.

heeft u ooit een miskraam gehad? Datum

Medische gegevens zwangere:

Bent u onder behandeling (geweest) van een medisch specialist?
Ja welke,
nee

Heb je allergieën?:

Heb je waterpokken gehad?

Ja
Nee
Weet niet
nee

Ben je gevaccineerd tegen rode hond?

Bent u ooit geopereerd?:
wanneer
waar

Ja
Nee
Weet niet
nee

waaraan

verdoving

1.
2.
3.

Heb je ooit een bloedtransfusie gehad?

Ja reden, hoeveel PC,
nee

Heb je ooit een geslachtsziekte (SOA) gehad ?

Ja welke,
nee
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Heb je één van de volgende ziektes/aandoeningen
(gehad)?
Blaasontsteking
Vaginale schimmelinfectie
Tandvleesbloedingen
Koortslip
Suikerziekte
Hoge bloeddruk
Schildklierafwijkingen
Trombose
Hart-en vaatziekte
Lever-en/of nierziekte
Epilepsie
Astma

MRSA

Ben je de afgelopen 3 maanden behandeld / gewerkt
in een buitenlands ziekenhuis?
Kom je vaak in contact met varkens, vleeskalveren of
vleeskuikens?

Ja , nee

Ja , nee

Psychosociale situatie Hoe is de gezinssituatie:?

Is er bij jou wel eens de diagnose depressie,
paniekstoornis of een ander psychisch probleem
vastgesteld?
Komt er bij jou in de familie (vader, moeder broers,
zussen) Ja psychische problematiek voor?

Ben je ooit slachtoffer geweest van :

Heb je ooit een negatieve seksuele ervaring gehad?
Financiën
Kun je financieel rondkomen
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Gezondheid partner en familie
Is je partner gezond?
Ja, bijzonderheden
nee

-

heeft je partner wel eens een koortslip?

Nee
ja

Komt er hoge bloeddruk voor in de familie ( familie van de zwangere)
Nee
Ja
:

vader
moeder
broer/zus

Komt er suikerziekte voor in de familie ( van de zwangere)

Komt er zwangerschaps hoge bloeddruk of
zwangerschapsvergiftiging voor in je familie (van de
zwangere)

Zijn er in beide families kinderen met aangeboren
afwijkingen?

Komen er in beide families erfelijke ziektes voor?

Zijn er bij eerdere kinderen problemen op het gebied
van de gezondheid, jeugdzorg, opvoeding of anders?

Nee
Ja

welke
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Toe te voegen vragen volgens Zorgstandaard:
-

Ben je ooit besneden?
Geef je toestemming om de gegevens te delen met je huisarts?
Heb je een kinderwensconsult (preconceptieconsult) gehad en wat waren de adviezen
en interventies?
Hoe ervaar je de zwangerschap?

Bijlage 2 Afspraken vanuit regionale werkgroep voorlichting:

•
•
•
•

•
•

Folder ‘zwanger’ (RIVM)
Prenatale screening: info NIPT (RIVM) .
SEO folder (RIVM).
Kinderen krijgen, denk na over risico's op uw werk (RIVM) •
Voedingsadviezen.
Verwijs naar het voedingscentrum: http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-enik/zwanger.aspx
en/of reik de folder of digitaal de PDF Zwanger van het voedingscentrum uit (zie
bijlage)
Praktijkfolder of info over ziekenhuis (ieder voor zich)
Info zwangerschapscursussen (aan iedere praktijk/ZH)

9
Intakelijst herziene versie jan 2022

