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Advies werkwijze coördinatie follow-up zikavirusinfectie (ZIKVfu) 
in de zwangerschap 
 
Wanneer een ZIKV-positieve zwangere, een ZIKV-positieve vrouw die een spontane 
miskraam of abortus heeft ondergaan, of een ZIKV-positieve pasgeborene bij de 
GGD wordt gemeld, worden de volgende stappen aanbevolen (rood acties GGD, 
blauw behandelaar): 
 
1. GGD benadert (eventueel via aanvragend arts) de behandelaar van mevrouw 

en verzoekt hem/haar de ZIKVfu met mevrouw te bespreken.  
 
2. GGD mailt de toestemmingsverklaring en informatie over gegevensverzameling 

naar de behandelaar. 
 
3. Behandelaar vraagt mevrouw om toestemming voor gegevensverzameling.  

Toestemming? Ja → Behandelaar vult samen met mevrouw de 
toestemmingsverklaring volledig in en stuurt die per 
post naar de GGD. 

 Nee → Behandelaar laat de GGD weten dat mevrouw afziet 
van deelname. De GGD informeert het RIVM hierover 
(brechje.de.gier@rivm.nl). 

 
4. GGD mailt de ontvangstbevestiging van de ingevulde toestemmingsverklaring 

plus Deel I – Zwangerschap en Deel II – Zwangerschapsuitkomst naar de 
behandelaar en verzoekt hem/haar een notitie in het dossier van mevrouw te 
zetten om beide delen in te vullen en terug te sturen naar de GGD zodra 
mevrouw is bevallen. 

 
5. GGD stuurt de toestemmingsverklaring naar het RIVM en houdt zelf een kopie. 
 
6. Behandelaar vult Deel I en Deel II in wanneer mevrouw is bevallen en stuurt 

die naar de GGD. De behandelaar draagt na de bevalling de ZIKVfu over aan de 
volgende behandelaar (kinderarts, consultatiebureau) en informeert de GGD wie 
dat is.  

 
7. GGD stuurt de ingevulde vragenlijst Deel I en Deel II door naar het RIVM.  
 
8. GGD coördineert de timing van de vragenlijsten Deel III – Neonatale periode 

en Deel IV – Follow-up. Mocht de (nieuwe) behandelaar niet bekend zijn bij de 
GGD, kan deze via de huisarts van mevrouw opgevraagd worden. Zie voor de 
gegevens van de huisarts het toestemmingsformulier. 

 
9. Behandelaar vult de vragenlijst Deel III en Deel IV in en stuurt die naar de 

GGD. 
 
10. GGD stuurt de ingevulde vragenlijst Deel III door naar het RIVM. 
 
11. GGD stuurt de ingevulde vragenlijst Deel IV door naar het RIVM. Deel IV 

bestaat uit 3 delen die worden ingevuld bij een leeftijd van het kind van 4, 12 
en 24 maanden. Wanneer de GGD tussentijds een ingevuld deel van Deel IV via 
de behandelaar ontvangt, kan deze worden doorgestuurd naar het RIVM. 
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