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Gegevensverzameling met betrekking tot ZIKV-infectie tijdens de zwangerschap 

Deel IV – Follow-up 
 
Het ingevulde formulier graag verzenden naar uw lokale GGD (zie www.ggd.nl). 

 
Bij inzending van laboratoriummaterialen naar het RIVM: dit voorblad in zijn geheel 

kopiëren en meezenden met de materialen. 

 
Voor GGD’en: formulier, zonder naam en geboortedatum van moeder verzenden aan: 

 
Werkgroep follow-up ZIKV-infecties in de zwangerschap, RIVM/CIb/EPI, 

Postbus 1, Postbak 75, 3720 BA Bilthoven. 

 
Dank voor uw medewerking. 

 

Indien de casus niet is opgemerkt tijdens de zwangerschap, ook delen I 

Zwangerschap, II Zwangerschapsuitkomst en III Neonatale periode invullen. 

 

A. GEGEVENS INZENDER FORMULIER 

Naam:        

Functie:        

Adres:       

Telefoon:        

 

B. PERSOONLIJKE IDENTIFICATIEGEGEVENS 

Patiëntnummer van de moeder:       

Patiëntnummer van het kind:       

Geslacht van het kind: ☐ Man ☐ Vrouw 

Naam gynaecoloog/betrokken specialisten:       

Naam ziekenhuis:       

Osirisnummer moeder (indien van toepassing, in te vullen door GGD):       

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam van de moeder:        

Geboortedatum moeder: ……/……/………  

Naam van het kind:        

Geboortedatum het kind: ……/……/………  
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C. ONTWIKKELING/AFWIJKINGEN KIND ROND DE LEEFTIJD VAN 4 MAANDEN 

1. Wat is tot op heden de conclusie ten aanzien van de groeicurve? 

 ☐ Normale groei 

 ☐ Afwijkende groei, namelijk:       

2. Wat is de schedelomtrek? 

       cm 

3. Zijn er tot op heden neurologische afwijkingen geconstateerd? 

 ☐ Ja  

 ☐ Nee →Ga naar vraag 5  

 ☐ Onbekend →Ga naar vraag 5  

4. Indien er neurologische afwijkingen zijn geconstateerd, welke zijn dat? 

 (meerdere antwoorden mogelijk)  

   Datum 

constatering 

Geconsulteerde specialist/ 

ziekenhuis 

 ☐ Mentale retardatie ……/……/………       

 ☐ Spastische tetraplegie ……/……/………       

 ☐ Microcefalie ……/……/………       

 ☐ Hydrocefalie ……/……/………       

 ☐ Cerebrale calcificaties ……/……/………       

 ☐ Anders, namelijk       ……/……/………       

 Toelichting:        

5. Zijn er tot op heden oogafwijkingen geconstateerd? 

 ☐ Ja  

 ☐ Nee →Ga naar vraag 7  

 ☐ Onbekend →Ga naar vraag 7  
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6. Indien er oogafwijkingen zijn geconstateerd, welke zijn dat? 

 (meerdere antwoorden mogelijk)  

   Datum 

constatering 

Geconsulteerde specialist/ 

ziekenhuis 

 ☐ Cataract ……/……/………       

 ☐ Retinopathie ……/……/………       

 ☐ Microphthalmie ……/……/………       

 ☐ Corneatroebeling ……/……/………       

 ☐ Glaucoom ……/……/………       

 ☐ Anders, namelijk       ……/……/………       

 Toelichting:        

7. Zijn er tot op heden gehoorafwijkingen geconstateerd? 

 ☐ Ja  

 ☐ Nee →Ga naar vraag 9  

 ☐ Onbekend →Ga naar vraag 9  

8. Indien er gehoorafwijkingen zijn geconstateerd, welke zijn dat? 

 (meerdere antwoorden mogelijk)  

   Datum 

constatering 

Geconsulteerde specialist/ 

ziekenhuis 

 ☐ Geleidingsslechthorendheid ……/……/………       

 ☐ Perceptieslechthorendheid ……/……/………       

 ☐ Stoornis in spraak verstaan ……/……/………       

 ☐ Anders, namelijk       ……/……/………       

 Toelichting:        

9. Zijn er tot op heden bijzonderheden geconstateerd bij het Van Wiechen 

Ontwikkelingsonderzoek? 

 ☐ Ja  

 ☐ Nee →Ga naar vraag 11  

 ☐ Onbekend →Ga naar vraag 11  
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10. Indien er bijzonderheden zijn geconstateerd, op welke categorieën hadden zij 

betrekking? 

 (meerdere antwoorden mogelijk)  

   Datum 

constatering 

 

Afwijkende items 

 ☐ Fijne motoriek, adaptatie, 

persoonlijkheid en sociaal 

gedrag 

……/……/………       

 ☐ Communicatie ……/……/………       

 ☐ Grove motoriek ……/……/………       

 ☐ Anders, namelijk       ……/……/………       

11. Wat is uw algemene conclusie ten aanzien van de ontwikkeling? 

        

 

OVERIGE OPMERKINGEN/INFORMATIE 

      

 

D. ONTWIKKELING/AFWIJKINGEN KIND ROND DE LEEFTIJD VAN 12 MAANDEN 

12. Zijn er belangrijke wijzigingen opgetreden in de groei en ontwikkeling ten opzichte 

van het laatste moment van gegevensverzamelingsmoment (rond 4 maanden)? 

 ☐ Ja, namelijk:       

 ☐ Nee 

 ☐ Onbekend 

13. Wat is tot op heden de conclusie ten aanzien van de groeicurve? 

 ☐ Normale groei 

 ☐ Afwijkende groei, namelijk:       

14. Wat is de schedelomtrek? 

       cm 

15. Zijn er tot op heden bijzonderheden geconstateerd bij het Van Wiechen 

Ontwikkelingsonderzoek? 

 ☐ Ja  

 ☐ Nee →Ga naar vraag 17  

 ☐ Onbekend →Ga naar vraag 17  
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16. Indien er bijzonderheden zijn geconstateerd, op welke categorieën hadden zij 

betrekking? 

 (meerdere antwoorden mogelijk)  

   Datum 

constatering 

 

Afwijkende items 

 ☐ Fijne motoriek, adaptatie, 

persoonlijkheid en sociaal 

gedrag 

……/……/………       

 ☐ Communicatie ……/……/………       

 ☐ Grove motoriek ……/……/………       

 ☐ Anders, namelijk       ……/……/………       

17. Wat is uw algemene conclusie ten aanzien van de ontwikkeling? 

        

18. Wat zijn de resultaten van de Brainstem Auditory Evoked Response (BAER) test? 

        

 

OVERIGE OPMERKINGEN/INFORMATIE 

      

 

DEEL E. ONTWIKKELING/AFWIJKINGEN KIND ROND DE LEEFTIJD VAN 24 

MAANDEN 

19. Zijn er belangrijke wijzigingen opgetreden in de groei en ontwikkeling ten opzichte 

van het laatste moment van gegevensverzamelingsmoment (rond 12 maanden)? 

 ☐ Ja, namelijk:       

 ☐ Nee 

 ☐ Onbekend 

20. Wat is tot op heden de conclusie ten aanzien van de groeicurve? 

 ☐ Normale groei 

 ☐ Afwijkende groei, namelijk:       

21. Wat is de schedelomtrek? 

       cm 

22. Zijn er tot op heden bijzonderheden geconstateerd bij het Van Wiechen 

Ontwikkelingsonderzoek? 

 ☐ Ja  

 ☐ Nee →Ga naar vraag 24  

 ☐ Onbekend →Ga naar vraag 24  
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23. Indien er bijzonderheden zijn geconstateerd, op welke categorieën hadden zij 

betrekking? 

 (meerdere antwoorden mogelijk)  

   Datum 

constatering 

 

Afwijkende items 

 ☐ Fijne motoriek, adaptatie, 

persoonlijkheid en sociaal 

gedrag 

……/……/………       

 ☐ Communicatie ……/……/………       

 ☐ Grove motoriek ……/……/………       

 ☐ Anders, namelijk       ……/……/………       

24. Wat is uw algemene conclusie ten aanzien van de ontwikkeling? 

        

 

OVERIGE OPMERKINGEN/INFORMATIE 

      


