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 Uitsluitend voor 

kantoorgebruik 
 

FOLLOW-UPFORMULIER VOOR 
ZWANGERSCHAP NA PROCYSBI  

Casenummer  

 
 
Gegevens patiënt: 

Datum ontvangst door 
bedrijf: 

 
(dd/mm/jj)  

 
     Informatie over de patiënt     
Leeftijd op moment van 
voorval of geboortedatum 

   

    
Ziekenhuis / 
identificatienummer: 

   

     

 

        Omschrijving   
      
      
      
        Datum van laatste 

menstruatie   
 Uitgerekende 
bevallingsdatum 

    (dd/mm/jj)    

      

  
 
 
Is positieve zwangerschapstest bevestigd? 
Zo ja, wat was de test? 

 Ja  Nee Zo ja, 
wanneer? 

 (dd/mm/jj)  

En hoe was deze bevestigd?   

  
  
    
Klinische onderzoeken:  
  
Zijn er tot op heden specifieke tests 
uitgevoerd tijdens de zwangerschap, 
zoals amniocentese, echografie of AFP in 
het serum van de moeder? 

 Ja  Nee Zo ja, 
wanneer? 

 (dd/mm/jj)  

 Zo ja, welke tests en wat 
waren de resultaten? 
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Medische voorgeschiedenis: 
 
Anticonceptiemethode? 

Was de anticonceptiemethode toegepast 
volgens de bedoeling?     

Zo niet, gelieve bijzonderheden te 
verschaffen 

        

   Ja         Nee        Onduidelijk 
 

  
  
  Is er een obstetrische 
voorgeschiedenis met  

  beëindiging   doodgeboorte 

   Zwangerschap  Zo ja, 
gelieve bijzonderheden en 
uitkomst te verschaffen 

  

      
   
Overige medische voorgeschiedenis: 

Informatie over aandoeningen in de familie, bekende risicofactoren of aandoeningen die van invloed kunnen zijn op 

de uitkomst van de zwangerschap 

               

               

                
Uitkomst zwangerschap 

Abortus  
 Ja         Nee    zo ja:  therapeutisch  gepland   spontaan    Datum: 

Specificatie van de reden en eventuele bijzonderheden: 

 

 
 

Bevalling  
 Ja         Nee    Zo ja:  Vaginale bevalling   Tang/vacuümpomp   Keizersnede     

Datum bevalling:                                 Weken zwangerschap op het moment van de bevalling, indien beschikbaar: 

Beschrijving van eventuele complicaties bij de moeder in verband met de geboorte: 
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Neonatale uitkomst 

Beschrijving van de geboorte: 
 normaal         abnormaal *   doodgeboorte   

Geslacht :  man  vrouw 

Geboortegewicht: 

Lengte: 

Schedelomtrek: 

Apgar-score: 1 minuut 

                         5 minuten 

                        10 minuten 

*Gelieve hieronder eventuele bijzonderheden te noteren: 
 

 
 
 
 
 
  
Verloskundige moeder:   Contactgegevens (e-mail of telefoon) 

 Naam:   
   Adres:  
  
  
    Postcode:      Datum: 

 Rapporterende arts apotheker ander:   Contactgegevens (e-mail of telefoon) 

 Naam:   
   Adres:  
  
  
      Postcode:  Handtekening   Datum:  (dd/mm/jj)  
        


