
 

 

 

Samenwerkingsafspraken huisarts en verloskundige 

Huisartsen en verloskundigen streven naar respectvolle samenwerking met erkenning van elkaars expertise 

ten behoeve van optimale zorg voor de zwangere en het (ongeboren) kind in de eerste lijn. Zij versterken 

elkaar in de eerste lijn en kunnen daardoor de meeste problemen (gezamenlijk) oplossen. Hier voor is 

nodig dat zij elkaar laagdrempelig consulteren en informeren over relevante medische en psychosociale 

zaken. Huisartsen en verloskundigen zijn op de hoogte van elkaars relevante verloskundige richtlijnen en 

werken volgens de Verloskundige Indicatie Lijst (VIL) en respectievelijk de NHG-Standaarden en de 

richtlijnen van de Koninklijke Nederlandse organisatie voor verloskundigen (KNOV).i Uitgangspunt is dat 

het beleid wordt vastgesteld in samenspraak met de vrouw en dat zij toestemming heeft gegeven voor 

informatie uitwisseling tussen huisarts en verloskundige. In uitzonderingsgevallen kan die toestemming 

verondersteld worden in het kader van goede zorgverlening. 

De verloskundige heeft de regie over de begeleiding van de zwangerschap, de bevalling en het kraambed 

en verricht dan ook direct na de geboorte het onderzoek van de pasgeborene. Zij is het eerste 

aanspreekpunt voor de kraamvrouw en kraamverzorgende. De verloskundige kan de vrouw naar de 

gynaecoloog en het kind naar de kinderarts verwijzen. De huisarts heeft tijdens de zwangerschap en het 

kraambed de regie over medische kwesties die niet zwangerschapsgerelateerd zijn en over verwijzingen 

naar andere hulpverleners dan de gynaecoloog en kinderarts.  

 

Berichtgeving/informatie uitwisseling 

Algemeen: geef bij consultaties of verwijzingen een korte samenvatting van (het verloop van) de 

zwangerschap en informatie over relevante comorbiditeit, de actuele medicatie en eventueel (eerdere) 

therapieën. Vermeld ook de vraagstelling of welke zorg of actie gewenst wordt. Antwoord hierop in de 

terugrapportage en vermeld de vervolgactie.  

Vaststelling zwangerschap: als de zwangere zich bij de verloskundige aanmeldt, geeft zij zo spoedig mogelijk 

bericht aan de huisarts die dan de effecten en potentiële schade van eventuele (chronische) medicatie 

tijdens de zwangerschap beoordeelt. Indien er sprake is van een relevante, medische of psychosociale 

voorgeschiedenis dan wel bij gebruik van medicatie, stuurt de huisarts een retourbericht aan de 

verloskundige waarin hij voorgeschiedenis en de (aangepaste) actuele medicatie vermeldt.i 

Tijdens de zwangerschap: de huisarts en de verloskundige houden elkaar ook op de hoogte van belangrijke 

niet direct zwangerschapsgerelateerde intercurrente gebeurtenissen. Dit kan bijvoorbeeld via de 

zwangerschapskaart en het actuele medicatie-overzicht. Het is zinvol de zwangere te instrueren deze 

documenten bij elk consult aan elke hulpverlener mee te nemen. 

De verloskundige informeert de huisarts tijdens de zwangerschap bij afwijkende bevindingen 

(bijvoorbeeld bij laboratoriumonderzoek of prenatale diagnostiek) of als er sprake (b)lijkt te zijn van 

risicofactoren welke de veiligheid van het (on)geboren kind zouden kunnen bedreigen. Hieronder valt ook 

(risico op) kindermishandeling.ii  

Kraamperiode: de verloskundige informeert de huisarts over het verloop van de bevalling en de bevindingen 

bij het onderzoek van de pasgeborene binnen 48 uur na de geboorte.i 

In tabel 4 worden de meest voorkomende redenen voor berichtgeving van huisarts naar verloskundige en 

andersom weergegeven. 



 

 

 

Consultatie/verwijzing 

De huisarts verwijst de zwangere zo vroeg mogelijk naar de verloskundige zodat het eerste consult voor 

de 9e week kan plaats vinden (raadpleeg voor de taken hierbij de paragraaf Huisartsgeneeskundige taken in 

het eerste trimester van de zwangerschap).  

Bij zwangerschapsgerelateerde klachten overlegt hij eerst met de behandelend verloskundige. De huisarts 

kan 24 uur per dag een verloskundige uit de verloskundige praktijk die de vrouw begeleidt bereiken voor 

overleg of berichtgeving.  

De verloskundige consulteert de huisarts zo nodig bij zwangerschapsgerelateerde klachten (tenzij 

verwijzing naar een gynaecoloog geïndiceerd is) en bij niet-zwangerschapsgerelateerde klachten of 

eventuele verwijzingen naar andere hulpverleners dan gynaecoloog of kinderarts. In acute situaties kan zij 

buiten kantooruren met de waarnemend huisarts of huisartsenpost overleggen of een bericht achterlaten. 

In tabel 4 worden de meest voorkomende indicaties voor consultatie/verwijzing van huisarts door 

verloskundige en andersom weergegeven. 

 

Tabel 4   Berichtgeving en consultatie/verwijzing huisarts en verloskundige 

Berichtgeving Consultatie/verwijzing 

Huisarts naar verloskundige 

• informatie uit preconceptieconsult  

• relevante gezondheids- en psychosociale 
informatie 

• bij miskraam, indien zwangere al bij VK 
bekend is i 

• doorverwijzing klinisch genetisch centrum 

• bij Streptokokken groep B in urinekweek 
tijdens zwangerschap 

• belangrijke intercurrente gebeurtenissen 

• zo snel mogelijk na vaststellen zwangerschap (voor 
1e consult bij VK bij 9 weken) 

• overdracht aan het eind van het 1e trimester als de 
huisarts zelf het eerste trimester heeft begeleid 

• milde hypertensie (systolische bloeddruk tussen 130 
en 160 en/of diastolische bloeddruk tussen 85 en 
100) zonder pre-ecclampsie klachten 

• overleg AMK 
 

Verloskundige naar huisarts 

• melding van zwangerschap 

• informatie uit preconceptieconsult 

• relevante gezondheids- en psychosociale 
informatie 

• doorverwijzing klinisch genetisch centrum 

• na inzetten van een anti-rook interventie 
programma bij rokende zwangere (of 
partner) 

• bij miskraam 

• zwangerschapsdiabetes  

• geboortemelding < 48 uur na geboorte;  

• einde kraambed 

• bij ernstige pathologie zoals vermoeden 
op congenitale afwijkingen of langdurige 
opname 

• bij pathologie of opname kind in 
kraambed 

• zwangerschapsbraken dat onvoldoende reageert op 
adviezen of als dehydratie dreigt 

• afwijkende uitslagen van bloedonderzoek of als 
aanvullend bloedonderzoek geïndiceerd is 

• bij een Hb < 5,6 mmol/l of een MCV ≥ 100 fl of 
< 70 fl of als ijzersuppletie onvoldoende is 

• (vermoeden van) schildklierafwijkingen 

• verdenking infectieziekten  

• rokende zwangere (of partner) die niet kan stoppen 
na inzetten anti-rook interventie door 
verloskundige voor begeleiding door 
praktijkondersteuner(POH)/ huisarts  

• getromboseerde aambeien 

• vaginale klachten 

• psychosociale stoornissen 

• (aanpassing) medicijngebruik 

• plaatsen spiraal of voorschrijven oac 

• overleg AMK 
 

  



 

 

 

Aandachtspunten voor regionale samenwerking (bijvoorbeeld via de Regionale Ondersteunings 

Structuur (ROS) 

• Sociale kaart met telefoon/fax nummers en email adressen; 

• Organisatie van 24-uurs bereikbaarheid; 

• Kennis van huisartsgeneeskundige en verloskundige richtlijnen; 

• Informatie uitwisseling, verwijs- en retourberichten; 

• Overdracht informatie uit het preconceptieconsult;  

• Begeleiding 1e trimester; 

• In begin van de zwangerschap herbeoordeling medicatie via huisarts en/of apotheek; 

• Plaatswaar(termijn) echo’s gemaakt kunnen worden; 

• Extra laboratoriumbepalingen: taakverdeling en berichtgeving (zie ook paragraaf 
Huisartsgeneeskundige taken in het eerste trimester van de zwangerschap)  

• Beleid bij risicofactoren voor moeder en (ongeboren) kind, zoals verslavingen, psychiatrische 
problematiek, verstandelijke beperkingen of familiaal huiselijk geweld. 

• Beleid bij zwangerschapshypertensie en –diabetes (zie ook VIL) (www.knov.nl) 

• Anticonceptie advies. 
 

Totstandkoming 

Nadat werd besloten te beginnen met de ontwikkeling van een NHG-Standaard Zwangerschap en 
kraamperiode, startte in januari 2010 een werkgroep Zwangerschap en kraamperiode. Deze werkgroep 
heeft een conceptversie gemaakt. 
De werkgroep bestond uit de volgende leden: M.M. Beentjes, namens de KNOV; A.K. Offringa-Hup, 
huisarts te Groessen; J.H. Oldenziel, huisarts te Zuidhorn; R.L.S. Weersma, huisarts te Amsterdam. Door 
de werkgroepleden is geen belangenverstrengeling gemeld. 
K.M. van Asselt, huisarts en wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en 
Wetenschap, begeleidde de werkgroep en deed de redactie. Tj. Wiersma was betrokken als senior 
wetenschappelijk medewerker van deze afdeling. L. Koch was betrokken als medewerker van de 
afdeling Implementatie. M.M. Verduijn, seniorwetenschappelijk medewerker Farmacotherapie, 
beoordeelde de medicamenteuze adviezen.  
De werkgroep van de samenwerkingsparagraaf bestond uit de volgende leden: M.M. Beentjes, 
verloskundig beleidsmedewerker verbonden aan de KNOV; W. Koch, huisarts te Achterveld; L. Moll, 
verloskundige te Maarssen; F. Hesseling, verloskundige te Raalte. 
P.A.J.S. Mensink, huisarts en wetenschappelijk medewerker van de afdeling Richtlijnontwikkeling en 
Wetenschap, sectie samenwerking, begeleidde de werkgroep en deed de redactie. J.A.M. van Balen was 
betrokken als senior wetenschappelijk medewerker van deze afdeling.  
In juni 2011 werd de ontwerpstandaard voor commentaar verstuurd naar vijftig aselect gekozen huisartsen 
uit het NHG-ledenbestand en twaalf verloskundigen. Er werden tweeëntwintig commentaarformulieren 
retour ontvangen. 
Ook werd commentaar ontvangen van een aantal referenten, te weten: A. Beukers, A. Oostveen en D. 
Kolkman, verloskundigen en allen namens de KNOV; prof.dr. J.M.A. Sitsen, arts-klinisch farmacoloog, 
namens het College voor Zorgverzekeringen; D. Dost, namens WINAp/Geneesmiddelinformatiecentrum 
KNMP; dr. P. van den Hombergh, huisarts, namens de LHV; dr. E. van Leeuwen, huisarts, namens de 
Vlaamse Vereniging van Huisartsen; D. Soeters en S. van Vliet, beiden huisarts, hebben namens de NHG-
Adviesraad Standaarden (NAS) beoordeeld of de ontwerpstandaard antwoord geeft op de door de NAS 
gestelde vragen; Prof.dr. A.M. Lagro-Janssen, hoogleraar vrouwenstudies medische wetenschappen en als 
huisarts werkzaam bij het UMC St Radboud; dr. J.W. Mouton, arts en medisch microbioloog (CWZ); P. 
Leusink, huisarts en als seksuoloog verbonden aan het NVVS; prof.dr. C.T.J. Hulshof en M. Lebbink; 
beiden namens de NVAB; T. Bogaard, namens de NBvK; E. van Wissen, namens de NVOG; A. Raat, 



 

 

 

vertrouwensarts; dr. J. van Everdingen, dermatoloog namens de NVDV en A. Berendsen, namens de 
NVK. Vermelding als referent betekent overigens niet dat iedere referent de standaard inhoudelijk op elk 
detail onderschrijft. 
In oktober 2011 werd de standaard becommentarieerd en geautoriseerd door de NHG-
Autorisatiecommissie. 
De zoekstrategie die gevolgd werd bij het zoeken naar de onderbouwende literatuur, is te vinden bij de 
webversie van deze standaard. Tevens zijn de procedures voor de ontwikkeling van de NHG-Standaarden 
in te zien in het procedureboek (zie www.nhg.org). 
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i Verloskundige en huisartsgeneeskundige richtlijnen 

Huisartsgeneeskundige en verloskundige standaarden worden de laatste jaren vaak in samenwerking met elkaar 

ontwikkeld en geactualiseerd.  

Wat betreft de samenwerking tussen verloskundige en huisarts zijn ook de Landelijke Eerstelijns Samenwerkings 

Afspraak (LESA) Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn, de LESA Onderzoek van de pasgeborene , de LESA 

Miskraam en de NHG-Standaard Anticonceptie van belang.  

Voor eenduidige voorlichting is het van belang dat huisarts en verloskundige informatie en beleid over bijvoorbeeld 

miskraam, bekkenproblematiek, anemie, zwangerschapsgerelateerde klachten en borstvoeding op elkaar afstemmen. 

Dit geldt ook voor het geven van informatie over anticonceptie. De richtlijnen zijn te vinden op www.nhg.org en 

www.knov.nl. 

 
ii Vermoeden kindermishandeling 

Zowel huisarts als verloskundige berichten de zwangere en elkaar als zij risicofactoren vermoeden welke de veiligheid 

van het (on)geboren kind zouden kunnen bedreigen. Bij twijfel over risicofactoren voor kindermishandeling is 

overleg met de jeugdarts of de vertrouwensarts van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 

aangewezen. Zie ook de LESA Kindermishandeling of de meldcode van de KNOV. 

 


