
Je krijgt bij ons 
standaard 3 
echo’s in de 

zwangerschap

Termijn Inhoud controle: wat we gaan bespreken

0 tm 16 wkn 8 weken
Vitaliteitsecho 

o Echo
o Vragen over medicatiegebruik, leefstijl en gezondheid familie
o Prenatale onderzoeken: NIPT/ combinatietest/ 20 weken echo
o Leefstijl en voedingsadviezen

11 weken
Termijnecho + intake

o Echo om termijn vast te stellen
o Gezondheid in kaart brengen
o Formulier bloedonderzoek 
o Zwangerschapscursussen
o Bloeddruk meten

o Kraamzorg

16 weken o Bloeduitslagen
o Eerste keer hartje luisteren met een doptone
o Aanvraag 20 weken echo bij echocentrum Fetura

16 t/m 30 wkn

Om de 3- 4 
weken 

20-21 weken o 20 weken echo bespreken 
o Bewegingen baby: wat is normaal 
o Kinkhoestvaccinatie via GGD vanaf 22 weken

30 weken o Controle ijzergehalte en evt. andere bloedonderzoeken
o Informatie bevalling + folders website 
o Voedingskeuze: borstvoeding/ flesvoeding

30 t/m 37 wkn
Om de 2-3 
weken

35 weken
Echo ligging

o Belinstructies t.a.v. bevalling
o Wensen bevalling/ geboorteplan
o Echo om ligging te bevestigen 

37+
Elke week

39-40 weken o Uitleg controle na de 40 weken 

41 weken o Mogelijkheid om te strippen
o Extra controle bij gynaecoloog plannen

Kraamperiode Gemiddeld 3-4 keer in 
eerste week 

o Aangifte regelen binnen 3 dagen
o Controle gezondheid moeder en kind
o Hielprik door GGD (Woon je in Epse of Gorssel? Dan doen wij de hielprik)
o Gehoorscreening bij baby door GGD Deventer

Na deze afspraak bespreken wij iedereen met 
de gynaecoloog om zo de best mogelijke zorg 
te leveren. 

Vanaf 13 weken worden de 
volgende onderzoeken elke 
controle uitgevoerd:
- Bloeddruk meten
- Uitwendig onderzoek 

van de buik: groei en 
ligging kindje bepalen

- Hartje luisteren met de 
doptone

Wist je dat je vanaf 
14 weken elke 

maandag tussen 
15:30-16:30 binnen 

kunt lopen om 
hartje te luisteren?

Indien ziekenhuisbevalling worden wij gebeld 
wanneer jullie naar huis mogen 


