
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLVG  
 

POP-poli 

advies voor (aanstaande) moeders met 

psychiatrische klachten 
 
 

Je krijgt een afspraak, omdat je zwanger wilt worden of zwanger bent en 

psychische klachten heeft (gehad). Met jouw goedkeuring hebben wij 

informatie opgevraagd over uw medisch verleden. De POP-poli is een 

gezamenlijk spreekuur van een gynaecoloog, een klinisch verloskundige, 

een kinderarts en psychiater.  

 
POP staat voor Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie 
(kindergeneeskunde).  
 

Vragenlijst 

Je krijgt vragenlijsten toegestuurd via het patiëntenportaal MijnOLVG. Wij 
vragen je om de vragen te beantwoorden voordat je naar OLVG komt voor je 
afspraak. Je kunt je antwoorden terugsturen via MijnOLVG  
 

Je afspraak  

Je hebt een afspraak met een aantal zorgverleners tegelijk (maximaal 3): 
gynaecoloog of klinisch verloskundige, kinderarts of verpleegkundig specialist 
en psychiater en vaak een stagiaire. Zorgverleners gaan vertrouwelijk om met 
je persoonsgegevens (zie folder Privacyreglement patiënten OLVG). Als je dat 
prettig vindt, mag je een iemand meenemen. 
 

Ouder-kind relatie 

Na het gesprek krijg je nog een gesprek aangeboden. Wij bespreken dan de 
mogelijkheden voor ondersteuning die er zijn voor jou/jullie en voor je/jullie 
kind. Dit gesprek is niet verplicht. OLVG werkt nauw samen met dit ouder-
kindcentrum (Infant Mental Health).  
 
Wij maken 3 tot 4 afspraken met je  

 Voordat je zwanger wordt (als je dat wilt) 

 Aan het begin van de zwangerschap 
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 Bij ongeveer 34 weken van de zwangerschap 

 Ongeveer 4 weken na de bevalling 
 

Advies  

In het eerste gesprek bespreken wij je persoonlijke situatie met je. Je krijgt dan 
informatie en advies om je zo goed mogelijk te ondersteunen bij je 
zwangerschap en kraamtijd. Dit is een vrijblijvend advies. Je krijgt hiervan een 
schriftelijk verslag. Alleen met jouw toestemming sturen wij dit verslag ook 
naar uw huisarts, verloskundige en/of GGZ-zorgverlener. 
 
Extra begeleiding na de bevalling  
Je gaat bevallen in OLVG of een ander ziekenhuis. Soms adviseren wij om 24 
uur na de bevalling in het ziekenhuis te blijven. Meer hierover lees je in de 
OLVG-folder Extra begeleiding na je bevalling, klinisch kraambed.  
 
Eigen risico zorgverzekering 
Een afspraak bij de POP-poli wordt verrekend met je eigen risico. 
 
Website 
Op onze website POP-expertisecentrum | OLVG leest u meer over bijvoorbeeld 
medicatie en kunt u een filmpje bekijken over de POP-poli. 
 

 

Vragen? 

Stel uw vraag via MijnOLVG 
U kunt ons altijd bereiken via MijnOLVG. Heeft u een algemene vraag over vergoeding of 

betaling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of kijk op www.olvg.nl/vergoeding-

kosten-behandeling 

Meer informatie over bijvoorbeeld kosten, bereikbaarheid, onderzoeken en behandelingen 

staat op www.olvg.nl maar u kunt ons natuurlijk ook bellen. 

 

Contact  
POP-poli, locatie Oost 

T 020 599 30 60 

P1 

 

POP-poli, locatie West 

T 020 510 86 24 

Route 24 

 
 

https://www.olvg.nl/pop-expertisecentrum
https://www.mijnolvg.nl/MyChart-PRD/Authentication/Login?
http://www.olvg.nl/vergoeding-kosten-behandeling
http://www.olvg.nl/vergoeding-kosten-behandeling
http://www.olvg.nl/
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Oost 
Oosterpark 9 
1091 AC Amsterdam 

West 
Jan Tooropstraat 164 
1061 AE Amsterdam 

Spuistraat 
Spuistraat 239 A 
1012 VP Amsterdam 
 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing: www.olvg.nl/algemene-behandelvoorwaarden  

Aanmelden MijnOLVG via www.mijnolvg.nl   |   Klacht of opmerking: www.olvg.nl/klacht  
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