
     

       !! BELANGRIJK !! 

NEEM EVEN DE TIJD OM DIT TE LEZEN 
  

 

Beste zwangere en partner, 

 

Na de persconferentie van 28 september heeft onze beroepsvereniging (KNOV) nieuwe maatregelen aangekondigd om 

uitval in de verloskundepraktijk zo laag mogelijk te houden en besmettingen tegen te gaan.   

Zwangerschap: 

• Wij willen je vragen om NIET naar de praktijk te komen als jijzelf of je huisgenoten klachten hebben die passen 

bij het virus maar eerst met ons te bellen: 

o Koorts (>38gr) 

o Verkoudheidsklachten: hoesten, niezen, keelpijn, loopneus (ook als je negatief getest bent) 

o Benauwdheidsklachten  

o In nauw contact geweest met (achteraf) positief geteste corona gevallen 

 

• Controles op de praktijk zullen volgens het standaard schema gaan. 

• Bij de echo’s mag je partner mee. Bij de overige controles op de praktijk willen we je vragen om alleen te komen. 

Dus geen partners, kinderen of anderen meenemen naar de praktijk.  

• Wij zullen een mondkapje dragen tijdens de controles op de praktijk. 

• De zwangeren en evt andere aanwezigen dragen ook een mondkapje (zelf meenemen) 

• Graag handen desinfecteren met de gel in de wachtkamer. 

• Kom maximaal 5 min te vroeg 

• Houd 1,5m afstand in de wachtkamer 

• Na elke controle zullen wij de spreekkamer, incl deurklinken, met alcohol ontsmetten en per dagdeel de 

wachtkamer.  

• Bij controles in het ziekenhuis zul je ook een mondkapje moeten dragen. 

Bevalling: 

• Mocht je klachten hebben die passen bij Corona zijn wij hier graag vooraf van op de hoogte. Hierdoor kunnen we 

met jou afstemmen wat de beste zorg is. Bij (sterke verdenking op) besmetting met Corona is continue 

hartbewaking van de baby tijdens de bevalling mogelijk noodzakelijk. 

• Als je belt omdat de bevalling begonnen is, geef dan ook altijd aan of jij of je partner verkouden is. Dan komen 

wij namelijk met beschermende kleding/mondkapje. 

• Verder mag je zelf bepalen of je thuis wilt bevallen of in het ziekenhuis (poliklinisch).  

• Bij de bevalling mag alleen je partner aanwezig zijn (of een andere volwassene, indien geen partner). Dit geldt 

zowel voor thuisbevallingen als in het ziekenhuis. 

• Wij zullen als zorgverleners een mondkapje en handschoenen dragen tijdens de bevalling. De zwangere zelf hoeft 

dit niet. De partner of overige steun kan het in overweging nemen.  

Kraamweek: 

• Tijdens de kraamweek zorgt de kraamverzorgende voor jou en je kindje. Zij zal ook de medische controles 

uitvoeren. Wij zullen in de kraamweek 1 keer een huisbezoek afleggen, meestal rond de 6e dag. De rest van de 

week zullen we telefonisch contact hebben om te vragen hoe het gaat. Natuurlijk kunnen we een extra huisbezoek 

afleggen indien nodig.  

• Als wij op huisbezoek komen, zou het fijn zijn dat er geen ander bezoek aanwezig is in dezelfe ruimte. 

• Wij zullen tijdens het huisbezoek een mondkapje dragen. 

• Er zijn geen aanwijzingen dat het virus overgaat in de borstvoeding. Borstvoeding zou juist een extra bescherming 

vormen voor de baby omdat het bijdraagt aan een goed immuunsysteem. 

 

Daarnaast blijft het voor iedereen nog steeds van belang extra goed om hygiëne te denken door vaak je handen te wassen, 

in je elleboog te niezen/hoesten, geen handen te schudden en papieren zakdoekjes te gebruiken. 

 

 

We gaan er weer voor met zn allen!! 

 

Liefs de juffies van Juf Ooievaar 

Ananda, Kim en Lotte 


