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Zorgpad ROOD 
Naam: 

 

Uitgerekende datum: 

 

Naam coördinerend zorgverlener (COZO):  

 

Hoe ver 

bent u 

zwanger? 

Met wie heeft u een afspraak? Wat wordt er besproken en waar moet u op 

letten? 

8-9 (echo) intake bij de arts – 20 min Bloed onderzoek 

Informatie over leefstijl, vitamines, prenatale 

diagnostiek 

Folders 

10-13 Termijn echo en 1e afspraak bij uw 

COZO – 20 min 

Bloeduitslagen, uw zorgpad, kraamzorg, 

verzekering 

Folders 

14-16 Controle afspraak bij de arts – 10 

min 

20 weken echo (= SEO of GUO) 

18-22 SEO / GUO – 45 min Medische echo, max 2 personen mogen 

aanwezig zijn in de spreekkamer 

20-21 Controle afspraak met de arts – 10 

min 

SEO / GUO bespreken 

Voorlichtingsavond 

24 Controle afspraak met uw COZO – 

20 min 

Vaccinatie kinkhoest 

Veiligheid 

Leven voelen 

27 Echo en controle afspraak bij de 

arts – 10 min 

Zo nodig bloedonderzoek 

30 Echo en controle afspraak met uw 

COZO – 20 min 

Bloed onderzoek 

Informatie avond 



 

pagina 2 van 3 

 

 Uitleg bevalplan 

Folders 

33 Echo en controle afspraak met de 

arts – 10 min 

Bespreken uitslag bloed en echo 

35 Echo en Controle afspraak met uw 

COZO – 20 min 

Bevalling en bevalplan bespreken 

Belinstructies 

Kraamtijd 

Huisbezoek 

37 Controle afspraak bij de arts – 10 

min 

 

38 Controle afspraak bij de 

verloskundige – 10 min 

 

39 Controle afspraak bij de arts – 10 

min 

 

40 Controle afspraak bij de arts – 10 

min 

Naderende overdragenheid (serotiniteit) 

Gesprek over eventueel inleiden van de 

zwangerschap 

41 Controle afspraak bij de arts – 10 

min 

 

nacontrole Verloskundige of arts – 10 min  

 

Polikliniek Gynaecologie & Verloskunde – Route 77, 1e verdieping 
Ma t/m vrij tussen 8.30-16.30 uur: 040 - 239 9300 

Verloskamers – Route 482, 11e verdieping 
uur per dag bereikbaar: 040 - 239 8140 

Alle informatie is ook terug te vinden in MijnCatharina op de website 
www.catharinaziekenhuis.nl/mijncatharina  

 

 

http://www.catharinaziekenhuis.nl/mijncatharina
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Voorlichtingsfolders 
Zwangerschap en bevalling 

 

 
 

Folders 1e trimester – 0-3 

maanden 

Folders 2e trimester – 3-6 

maanden 

Folders 3e trimester – 6-9 

maanden 

 Zwanger 

  Werk en 

zwangerschap 

 Informatie over 

prenatale screening 

 20 weken echo 

 Voedingsadviezen 

 Roken, alcohol en 

drugs 

 Moeders voor 

moeders 

 Folder 

zwangerschap en 

bevalling 

 Lijst 

kraamzorgbureau ’s  

 Activiteiten in 

zwangerschap door 

Catharinaziekenhuis 

 Aanbod zorg op 

polikliniek 

 Veiligheidskaart 

 Instructie leven 

voelen 

 Handleiding voor 

borstvoeding 

 Flesvoeding 

 Bekkenbodem 

 Kinkhoestvaccinatie 

tijdens de 

zwangerschap 

 

 Ziekenhuisbevalling 

 Gesprek over de 

bevalling 

 Hoe bereid je je 

voor? 

 Welke houding past 

bij jou? 

 Pijnbestrijding 

tijdens de bevalling 

 Veiligheidskaart 

 Screening voor de 

pasgeborene 

 Veilig slapen 

 Informatie 

kraamtijd 

 

 

 

Deze folders, en nog anderen, vindt u ook terug op onze website. 

 

De aangevinkte folder kunt u vinden op: http://www.catharinaziekenhuis.nl 

 Patiënt  specialisme  verloskunde 
 

 

 

http://www.catharinaziekenhuis.nl/

