
Zorgpad mentale perinatale gezondheid 

Huisarts Gynaecoloog

Andere actoren: Thuisvroedvrouw, kind en gezin…
(*Bij patiënt die hoofdzakelijk door de zelfstandige vroedvrouw opgevolgd wordt neemt deze het assessment van de risicofactoren en verantwoordelijkheid tot doorverwijzen op zich. Hierbij worden de patiënten vanaf 20 weken opgenomen in het ziekenhuistraject.)
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Opvolging psycholoog (Afspraak binnen 1, maximum 2 weken)
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Assessment risicofactoren

OK? Ok?

N
oo

d 
aa

n 
so

ci
al

e 
hu

lp
ve

rle
ni

ng
?

Zi
e 

ris
ic

oa
ss

es
sm

en
t

1 hoogrisicofactor: 
Middelengebruik (ethyl en drugs) 

(zie risicoassessment)

≥2 risicofactoren
(zie risicoassessment)
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Gynaecoloog/huisarts:
 Medische anamnese
 Psychiatrische voorgeschiedenis
 Meegeven Vragenlijst

Herscreening:
Vroedvrouw neemt EPDS vragenlijst af

Vroedvrouw neemt EPDS vragenlijst af 
(Gynaecoloog wordt bij problemen ingelicht 

en resultaten zijn in het dossier terug te 
vinden)

Vroedvrouw:
 Whooley (≥1)
 GAD-2 (≥2)
 

Opvolging psychiater (kan eigen psychiater zijn)

Vroedvrouw screent naar risicofactoren

Neen

Doorverwijzing zo nodig

Feedback

Feedback

 Medische anamnese
 Psychiatrische voorgeschiedenis
 Vragenlijst bekijken 

Niet gebeurd? Vroedvrouw:
 Screening risicofactoren
 Medische anamnese
 Psychiatrische voorgeschiedenis

Steeds doorverwijzing overwegen bij een “niet  pluis” gevoel!
Het doorverwijzen gebeurt steeds na overleg met de patiënt en toestemming van de patiënt. 

Niet gebeurd? 

1ste consultatie
6 à 8 weken Consultatie 24 weken – einde zwangerschapConsultatie vroedvrouw 12 weken Consultatie 20 weken in ziekenhuis

Ja

EPDS ≥10 en ≤12

EPDS <10

In behandeling bij 
psychiater?

Medicatie voor
 psychiatrische voorgeschiedenis?

Neen



Bevalling 
+

Postpartum dag 1-4
Postpartum dag 5-4 weken 6 weken-1jaar postpartum 4 weken postpartumPostpartum 4 tot 6 weken postpartum

Steeds doorverwijzing overwegen bij een “niet  pluis” gevoel!
Het doorverwijzen gebeurt steeds na overleg met de patiënt en toestemming van de patiënt. 

Zorgpad mentale perinatale gezondheid 

Vroedvrouw/thuis vroedvrouw

Gynaecoloog

Pediaters

Psycholoog/ psychiater

Kind en gezin 

NICU

Huisarts

Sociale dienst

Opvolging thuisvroedvrouw, screening indien 
nodig

Indien patiënt geïncludeerd is  contact 
opnemen met reeds betrokken hulpverlener (VK 

of M2 voor primaire sectio)

Opvolging mentale toestand, screenen van de whooley op 6 weken, 3 en 6 maand en feedback huisdarts 

Postpartumcontrole
Opvolging mentale toestand mama na 

feedback van vroedvrouw

Tijdens eerste consultatie baby peilen naar 
mentale toestand mama en band moeder-kind

Verdere opvolging na zwangerschap  patiënten zien tijdens ziekenhuisverblijf of in eerste week postpartum

Opvolging nieuwe patiënten die problemen stellen in het postpartum

Opvolging mentale toestand 

Bij consultatie steeds peilen naar moeder-kind band en de mentale toestand mama

Sociale hulpverlening 

Opvolging thuisvroedvrouw, screening indien nodig

Pediater/neonatoloog/verpleegkundige peilen naar mentale toestand mama gedurende verblijf baby.
Whooley (≥1) en GAD-2 (≥2) worden op 6 weken PP afgenomen

Thuisvroedvrouw:
 Whooley (≥1)
 GAD-2 (≥2)
 

EPDS vragenlijst afnemen
(flow idem 20 weken + feedback huisarts)

Feedback indien patiënt gevolgd wordt
of

bij problemen PP kan thuisvroedvrouw
doorverwijzen (enkel voor patiënten uit zwangerschapstraject  SJ)
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Observatie + feedback in ontslagbrief


