
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soort  Afkap-
waarde 

Periode van 
detecteerbaarheid na 
laatste gebruik 

Amfetaminen 
(HARDDRUGS) 
(amfetamine/XTC/MDEA) 

1000μg/l 2-3 dagen 

Cannabinoiden 
(SOFTDRUGS) 
(Marihuana/hasj/THC) 

50 μg/l Licht gebruik: 1-7 
dagen 
Matig/zwaar gebruik: 
tot 1 maand 

Cocaine (HARDDRUGS) 
(coke/crack) 

300 μg/l 2-3 dagen 
Zwaar gebruik: tot 8 
dagen 

Opiaten (HARDDRUGS) 
(morfine/heroïne/codeïne) 

300 μg/l 1-3 dagen 

Benzodiazepines 
(SOFTDRUGS) 
(diazepam/temazepam/ 
oxazepam/(flu)nitrazepam) 

200 μg/l 1-7 dagen 

Vragen tijdens de intake 
- Drugsgebruik in verleden? Zo ja, welke? 
- Drugsgebruik recentelijk? Zo ja, welke? 
- Drugsgebruik partner? 
- Indien vorige vragen positief beantwoord 

ook vragen naar sociale kaart en evt. 
problematiek die met drugsgebruik 
samenhangen. 

De anamnese is positief bij drugsgebruik 
afgelopen jaar + alle gegronde reden 
waarvoor verdenking drugsgebruik bestaat 
(bijv. drugsgebruik door partner of 
drugsgebruik vorige graviditeit). 
 

Praktijkkaart Drugs in de verloskundigenpraktijk 

Positieve anamnese 

Direct bij intake urinetest doen  
- Voorlichten over risico’s drugsgebruik in zwangerschap 
- Erop toezien dat mw. zelf plast! 
- Potje of buisje labelen waar mw. bij zit 
- Zorg dragen dat urine <24u in het laboratorium is (als dit niet lukt urine koel bewaren), kopie ID client 

meenemen, zet door kopie met dikke lettters ; KOPIE! 
- Aangeven dat er mogelijk nogmaals onaangekondigd een urinemonster gevraagd zal worden 
 

Urinetest 

negatief 

Urinetest positief 

voor harddrugs 

Urinetest positief 

voor softdrugs 

- Verwijzing 2e lijn 
- Overleg Huisarts (kan zonder 

toestemming cliënt) en evt andere 
zorgverleners (alleen na 
toestemming cliënt); 

- Intake PND regelen  
- AMK melding maken (iom 2e lijn) 
-  
 

- Waarschuwing 

- Urinetest onaangekondigd herhalen bij 

AM 22-24wk 

Risico’s drugsgebruik 
Canabinoiden: abortus, EUG, IUGR, 
ontwikkelingsstoornissen. 
 
XTC: cong. afw. (hart en ledematen). 
 
Cocaine: abortus, cong. afw. (skelet/ 
hart/urinewegen), microcephalie, partus 
prem., solutio, hypertensie, IUGR, 
IUVD, gedragsproblematiek (leren/ 
aandacht/zelfbeheersing/taal). 
 
Opiaten: miskraam, IUGR, IUVD, cong. 
afw., infecties, partus prem., solutio, 
absinentieverschijnselen, abnormal 
neurologische ontwikkelingen, leer- en 
gedragsproblematiek. 
 
Benzodiazepines: cong. afw., 
onttrekkingsverschijnselen 
(ademhalingsdepressie/hypotonie/ 
convulsies). 

Urinetest 2ex positief voor 
softdrugs 
- Overleg 2 lijn, evt 

plaatsindicatie bij gyn 
regelen.  

- Prenataal consult bij 
Kinderarts 

- Overleg Huisarts  
- Overleg evt. andere 

zorgverleners (alleen na 
toestemming cliënt) 

- CJG op de hoogte brengen 
(toestemming cliënt nodig) 

 

Urinetest 

negatief 

Geen verdere 

actie 

Urinetest 

negatief 

Herhaling urinetest bij AM 

30 weken 


