
 

Januari 2020 

Beste zwangere en partner, 
 

Via deze weg willen we jullie opnieuw op de hoogte brengen van de maatregelen die wij 

aanhouden in de praktijk. De meeste maatregelen zijn wel bekend, toch vragen wij om deze 

update met aandacht door te nemen. Voor zowel jullie als onze veiligheid.  

 

Zwangerschapscontroles  
*Draag een mondkapje. 

*Bij binnenkomst graag je handen ontsmetten en op afstand plaatsnemen in de wachtkamer. 

*Kom zo veel mogelijk ALLEEN op controle, indien niet haalbaar mag er per uitzondering 1 

persoon extra mee. 

*De eerste afspraak zal in de meeste gevallen telefonisch plaatsvinden. 

*Het reguliere afsprakenschema en zorgpad blijven we volgen. 

*Gedurende de lockdown zullen Centering Pregnancy en informatiebijeenkomsten niet fysiek 

plaatsvinden. 

 

Bevalling 
Bij geen medische indicatie blijft de keuzevrijheid waar en hoe te bevallen bestaan. 

Thuis: er mag 1 extra persoon naast de partner bij de bevalling aanwezig zijn. 

Ziekenhuis: alleen de partner mag bij de bevalling aanwezig zijn. 

 

Kraamperiode  
Het aantal fysieke kraamvisites zullen wij per gezin afstemmen, in de meeste gevallen zal dat in 

elk geval 1x zijn. De overige kraambedcontroles zijn telefonisch. Waar nodig komen wij vaker 

langs. 

 

Mondkapjes. 
Zwangeren en partners kunnen gebruik maken van eigen, niet medische mondkapjes, ook wij 

zullen als verloskundigen in de meeste gevallen een mondkapje dragen. 

 

NB: Wij volgen nauwlettend de richtlijnen van de RIVM en onze beroepsgroep als ook de 

ontwikkelingen binnen onze regio. Onze collega’s zijn vrij om naar eigen inzicht wel een 

mondkapje of andere beschermingsmiddelen te dragen in situaties waarin zij dit veiliger acht. 

 

Vaccinaties 
Wat betreft het vaccineren tegen Covid-19 tijdens de zwangerschap is al heel wat in het nieuws 

geweest. De verwachting is dat dit veilig kan tijdens de zwangerschap maar gezien hier nog geen 

gericht onderzoek naar is gedaan wordt het vaccineren tijdens de zwangerschap afgeraden. 

Mocht een zwangere binnen de kwetsbare groep vallen door onderliggende ziekte(s), dan zal per 

individu in overleg met een arts gekeken worden of vaccineren toch een betere optie is. 

Ook voor zwangeren die hoog risico lopen om Covid-19 op te lopen, bijvoorbeeld door werk in de 

zorg, bestaat de overweging om wel te vaccineren. Ook dan zal dat in overleg met een arts zijn. 
 

Belangrijk! 

Kom in geen geval naar de praktijk, Centering Pregnancy of beval-infoavond als je hoest, 

verkouden bent, luchtwegproblemen of koorts hebt boven de 38,0 graden!  

 

Dit geld ook voor partners en kinderen. 

 



 

Blijf thuis wanneer jij of iemand uit je eigen huishouden in afwachting is van een coronatest of 

uitslag. 

 

Bestaande afspraken kunnen via de assistente eenvoudig telefonisch gewijzigd worden (0527-

614136). Heb je direct een verloskundige nodig, dan zal de dienstdoende zorg op maat bieden in 

die situatie. 

 

Bij klachten: maak een afspraak voor een corona test bij de GGD, via 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken 

Is de uitslag positief, volg dan de richtlijnen op van de GGD ten aanzien van 

quarantainemaatregelen, kijk op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen 

 

NB: Voor de echopraktijk gelden andere richtlijnen,  

kijk hiervoor op https://www.echonop.nl/ 
 

Samen sterk! 

Verloskundige team NOP/Lemsterland 

Alike, Corina, Gea, Heidi, Jordana, Jorien, Kim en Marriet 

Ineke en Lisette.  

 

Met vriendelijke groet, 

Verloskundige Praktijk NOP/Lemsterland 
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