
 

 

 

 

 

 
 

Wij zetten voor u als zorgverlener de 

belangrijkste informatie over de POP-

polikliniek van OLVG op een rij: 
 

Ongeveer twee op de tien zwangere vrouwen en 

kraamvrouwen heeft een psychiatrische 

aandoening zoals een ernstig depressieve stoornis, 

een paniekstoornis, een postpartum psychose of 

een postpartum depressie. OLVG heeft voor deze 

doelgroep de POP-polikliniek waar experts van 

Psychiatrie, Obstetrie en Pediatrie intensief 

samenwerken.  

 

Voor wie is de POP-polikliniek? 

 Voor vrouwen met kinderwens of zwangeren 

met een psychiatrische aandoening (actueel of 

in de voorgeschiedenis)Voor vrouwen met 

kinderwens of zwangeren die psychofarmaca 

gebruiken of een indicatie voor gebruik hebben. 

 

Aanpak van de POP-polikliniek 

 De patiënte krijgt een gezamenlijk consult met 

de kinderarts, gynaecoloog en psychiater.  

 Zij komen met een multidisciplinair advies, 

bijvoorbeeld over het gebruik van medicatie. 

 Het advies wordt altijd meteen met de patiënt 

besproken en in een brief doorgestuurd naar 

de verwijzer. Ook de patiënt ontvangt een 

afschrift. 

 De POP-polikliniek neemt de zorg of de 

behandeling van de patiënt niet over, ook wordt 

er geen diagnose gesteld.  

 Patiënten met een acute psychiatrische crisis 

of een (acute) psychiatrische hulpvraag 

moeten, net als niet-zwangere patiënten met 

dergelijke problematiek, verwezen worden naar 

een GGZ aanbieder, of bij spoed naar de 

spoedeisende psychiatrie Amsterdam. 

 

Hoe werkt het doorverwijzen? 

 Het is voor patiënten niet mogelijk om zelf een 

afspraak te maken. Alleen u kunt als verwijzer 

een patiënt naar de POP-polikliniek 

doorverwijzen. 

 De POP-polikliniek ziet de volgende 

zorgverleners als verwijzer: huisarts , 

bedrijfsarts, medisch specialist, SEH- arts 

(spoedeisende hulp). 

 U verwijst via ZorgDomein op de volgende 

manier: Gynaecologie/Verloskunde 

gynaecologie  preconceptioneel advies  

Of Psychiatrie  volwassenen overige 

zorgvragen. Sluit daarbij zoveel mogelijk 

relevante informatie bij. 

 

Ook advies voor verwijzers 

Als verwijzer kunt u ook bij de POP-polikliniek 

terecht voor advies over hoe om te gaan met 

eventuele psychopathologie bij zwangere vrouwen 

of kraamvrouwen. U maakt hiervoor een afspraak 

voor een telefonisch overleg via de polikliniek 

Verloskunde locatie West, telefoon 020 510 86 42 

(tijdens kantoortijden). U wordt vervolgens op de 

spreekuurdagen gebeld door iemand van het team.  

 

Spreekuren POP-polikliniek in OLVG 

 Locatie Oost: elke donderdagochtend 

 Locatie West: elke dinsdagochtend en 

woensdagmiddag 

Betrokken zorgverleners POP-polikliniek OLVG 

 Psychiatrie: Barbara Portier, Birit Broekman 

 Kindergeneeskunde: Maartje van den Heuvel 

 Verloskunde: Mariëlle van Pampus, Leonie van 

Rheenen, Fedde Scheele, Catrien van der Bijl, 

Barbara Norg, Ineke Herbers en Laetitia van 

Wetten 

Deze specialisten worden daarbij ondersteund door 

arts-assistenten, AIOS en ANOIS. 

Meer informatie? 

Hiervoor kunt u terecht bij de polikliniek 

Verloskunde van OLVG,  

locatie West: 020 510 86 24. 

voor zorgverleners 
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