Interventiekaart Alcoholgebruik
Naam:

Stap
1

2

Datum intake:
Duur zwangerschap bij intake:
Vraag
Antwoord
Profiel alcoholgebruik
Hoe vaak gebruikte je alcohol voor …
Alcoholgebruik voor zwangerschap
zwangerschap?
Hoeveel alcohol dronk je per
…
gelegenheid voor zwangerschap?
Alcoholgebruik van cliënt en partner
Hoe vaak gebruik je alcohol?
…
tijdens zwangerschap
Hoeveel alcohol drink je per
…
gelegenheid?
…
Hoe vaak gebruikt partner
…
alcohol?
Hoeveel alcohol drinkt partner per
gelegenheid?
Vaststellen motivatieniveau
Zou je tijdens de zwangerschap
q ja (sterk gemotiveerd)
helemaal willen stoppen met het
q misschien (redelijk gemotiveerd)
drinken van alcohol?
q nee (niet gemotiveerd)
Motivatie
Belangrijkste redenen om geen
…
Sterk gemotiveerd
alcohol meer te drinken?
…
Redelijk of niet gemotiveerd

Nadelen van alcoholgebruik en
voordelen van stoppen met
alcohol besproken?
Stopadvies gegeven?

3

Barrières en steun?

Lijkt het je moeilijk om geen
alcohol meer te drinken
Welke moeilijkheden verwacht je
als je geen alcohol meer drinkt

4

Hulpmiddelen bespreken

Hulpmiddelen bespreken:

Eventueel verwezen naar:
5

Stopafspraak

Stopafspraak gemaakt?

6

Hulp na stopdatum
Datum vervolgconsult
(ong 6 weken na intake):
……………………………………………………

Na stopdatum gesproken over
alcoholgebruik
Extra ondersteuning nodig bij
stoppen?

7

Borstvoeding
Datum vervolgconsult
(ong 12 weken na intake)
……………………………………………………
Status vrouw alcoholgebruik na
laatste consult

q ja
q nee
q ja
q nee
q ja
q nee
q Andere mensen zullen merken dat ik
zwanger ben
q ik weet niet wat ik wel moet drinken
q meer gespannen
q minder leuk op feestjes
q ik hoor er minder bij
q partner vindt t niet leuk
q sociale druk
q anders, ….
q zwangerschapsfolder uitgereikt
q www.alcoholenzwangerschap.nl genoemd
q www.alcoholinfo.nl genoemd
q Alcohol infolijn: 0900-5002021 (10ct/min)
q Zelfhulptips
q ja, per direct
q ja, datum …
q nee
q nog niet
q ja
q nee
q ja
q nee
q Alcoholgebruik na de bevalling besproken
q Verwezen naar
www.alcoholenzwangerschap.nl
q Verwezen naar zwangerschapsfolder
q gebruikt alcohol
q gebruikt geen alcohol

Activiteitenschema Onderzoek
Naam:

Datum intake:

Duur zwangerschap bij intake:

Wanneer

Activiteit

Door wie

Aanmelding
Aanmelding

Zwangere vrouw meldt zich aan bij uw praktijk
Cliënt wordt uitgenodigd om met het onderzoek
mee te doen. Cliënt wordt verwezen naar online
vragenlijst:
www.alcoholenzwangerschap.nl/vragenlijst
Cliënt vult eerste vragenlijst in op internet

Cliënt
Verloskundige
of assistent

Check bij elke nieuwe cliënt of ze meedoet aan
het onderzoek en de online vragenlijst heeft
ingevuld.
Eerste alcoholvoorlichting: Stappen 1 t/m 5
Vul interventiekaart in
Tweede alcoholvoorlichting:
Stap 6 (en evt. stappen 1 t/m 5)
Vul interventiekaart in
Cliënt vult tweede vragenlijst in op internet

Verloskundige

Derde alcoholvoorlichting:
Stap 7 (en evt. stappen 1 t/m 5)
Vul interventiekaart in
Interventiekaart opsturen naar onderzoekers.
Uw taken voor deze cliënt zijn nu afgerond.
Cliënt vult derde vragenlijst in

Verloskundige

Tussen aanmelding
en intakegesprek
Intakegesprek

Intakegesprek
6 weken na
intakegesprek
12 weken na
intakegesprek
14 weken na
intakegesprek
Na derde
alcoholvoorlichting
26 weken na
intakegesprek

Cliënt

Verloskundige
Verloskundige

Cliënt

Verloskundige
Cliënt

Aantal
weken
zwanger

