
Beste zwangere,                                                                                        Voorschoten, 11 mei 2020  

  

Vanaf 11 mei zijn er weer enige versoepelingen mogelijk in de voorzorgsmaatregelen die we 
hebben moeten treffen om de verspreiding van het Coronavirus onder controle te krijgen. 
De regels gelden voor alle zwangeren in deze regio en zijn opgesteld in samenwerking met 
de ziekenhuizen LUMC en Alrijne, RIVM, de KNOV en LEO opgesteld.  

  

Heb je klachten die kunnen duiden op besmetting met het Coronavirus ? Kom NIET naar de 
praktijk maar BEL met de dienstdoende verloskundige. Wacht niet tot je een afspraak hebt. 

Ook in deze Coronatijd kunnen jullie altijd rekenen op professionele verloskundige hulp! 

  

Zwangerschap: 

- Alle controles worden op de reguliere manier gedaan. Ook de wat langere consulten zoals 
de intake, het counselingsgesprek of de nacontrole. Mocht je liever telefonisch contact 
hebben, neem dan contact op met onze assistente op 071-5622264 of 
assistente@verloskundigenpraktijkliva.nl. 

- Heb jij of iemand in je huishouden last van klachten? Neem dan telefonisch contact met 
ons op, wij zullen dan met je bespreken hoe we de controle zullen uitvoeren. 

- Als er sprake is van een positieve corona-test of je hebt ernstige klachten MET koorts zullen 
we de zorg voor jou overdragen aan de gynaecoloog. Indien er in je huishouden sprake is van 
iemand met een positieve test en of ernstige klachten, laat het ons dan zo spoedig mogelijk 
weten. We zullen de gevolgen persoonlijk met je bespreken. 

- Kom het liefst alleen naar de afspraak. Als het voor jou of je partner belangrijk is om mee te 
komen dan is je partner welkom, uiteraard klachtenvrij en op 1,5 meter afstand. 

- Andere mensen (ouders, kinderen enz) naast je partner zijn helaas nog niet welkom. 

- Kom niet te vroeg naar je afspraak. Een paar minuten van tevoren is vroeg genoeg. Dit 
scheelt eventuele drukte in de wachtruimte. 

 - Was (beide) je handen bij binnenkomst op de praktijk.  

- Alle tijdschriften en de koffie- en theefaciliteiten zijn uit de wachtkamer verwijderd. Neem 
dus desnoods zelf iets mee van thuis. Hoogstwaarschijnlijk is er geen of nauwelijks wachttijd. 



- Alle echo’s kunnen weer gemaakt worden. Ook bij de echo’s is je partner weer welkom, 
mits klachtenvrij en op 1,5 meter afstand.  

 - De 20 weken echo’s worden bij 19 weken ingepland. Heb je op dat moment of daarvoor 
toch klachten dan kan die uitgesteld worden. 

- Het hartjesspreekuur kan tot nader order niet doorgaan.  

- Het begeleiden van studenten is weer toegestaan 

- De voorlichtingsavonden gaan voorlopig nog niet door; als alternatief zijn er wel een 
filmversies gemaakt. Hier de link voor de bijeenkomst ‘de bevalling en kraamtijd’: 
https://www.youtube.com/watch?v=FwzMSBglB-
o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3XsbAXmSPymSDXksD5IdszSX8PivFfITEcSSri0R9yvHeZ0cFP
_FdJjDc   

De voorlichtingsavond over ‘pijnbeleving en vormen van pijnbestrijding’ uit het LUMC: 

https://www.youtube.com/watch?v=vZreb4V7sik 

 

Bevallen:  

-  Als gezonde zwangere kan je nog steeds bevallen waar je wilt. Thuisbevallen is mogelijk en 
wenselijk. Hierbij is het mogelijk dat er tweede begeleider aanwezig is, mits klachtenvrij en 
op 1,5 meter afstand (zoveel mogelijk). 

 - Poliklinisch bevallen is mogelijk. Hou er rekening mee dat er maximaal 1 begeleider mee 
mag. 

Alléén in overleg met het ziekenhuis kan eventueel een doula of een tweede begeleider 
meekomen. In principe voor onze ziekenhuizen dus nog één begeleider naast de zwangere. 
Bezoek na de bevalling is niet toegestaan. 

Behalve de zorgverleners, blijven begeleider(s) continu op de kamer. Uitgezonderd is kort 
toiletbezoek. Het is niet toegestaan dat men zelf drinken gaat halen, een rondje gaat lopen 
of naar buiten gaat.   Ook (externe) zorgverleners dienen hun bewegingen over de gang tot 
het minimum te beperken.   

 - Als je met milde klachten thuis wil bevallen kan dat. De bevalling wordt door ons begeleid. 
Wij zullen dan wel beschermende kleding (mondkapje en bril) dragen. Ook poliklinisch 
bevallen is mogelijk als je last hebt van milde klachten. De bevalling zal dan begeleid worden 
door een verloskundige van het coronateam. De bevalling zal dan plaats vinden in een 
isolatiekamer. 

https://www.youtube.com/watch?v=FwzMSBglB-o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3XsbAXmSPymSDXksD5IdszSX8PivFfITEcSSri0R9yvHeZ0cFP_FdJjDc
https://www.youtube.com/watch?v=FwzMSBglB-o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3XsbAXmSPymSDXksD5IdszSX8PivFfITEcSSri0R9yvHeZ0cFP_FdJjDc
https://www.youtube.com/watch?v=FwzMSBglB-o&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3XsbAXmSPymSDXksD5IdszSX8PivFfITEcSSri0R9yvHeZ0cFP_FdJjDc
https://www.youtube.com/watch?v=vZreb4V7sik


- Als je partner of begeleider last heeft van milde klachten, mag diegene wel aanwezig zijn bij 
de thuisbevalling (met chirurgisch mondmasker). Bij een poliklinische bevalling is deze 
begeleider nog steeds niet welkom. Het is goed om te bedenken wie je in dit geval graag bij 
de bevalling wil hebben.  

- Als je met ernstige klachten thuis wil bevallen kan dat. De bevalling wordt door een 
verloskundige van het coronateam begeleid. Als je poliklinisch wil bevallen en er is plek, zal 
de bevalling begeleid worden door een verloskundige van het coronateam. De bevalling zal 
dan plaats vinden in een isolatiekamer.  

- Als je partner of begeleider last heeft van ernstige klachten, mag diegene NIET aanwezig 
zijn bij de thuisbevalling. Ook bij een poliklinische bevalling is deze begeleider niet welkom. 
Het is goed om te bedenken wie je in dit geval graag bij de bevalling wil hebben. 

- Als er sprake is van een positieve corona-test of je hebt ernstige klachten MET koorts zullen 
we de zorg voor jou overdragen aan de gynaecoloog. Thuis bevallen is dan niet meer 
mogelijk. Indien er bij de begeleider sprake is van een positieve test en of ernstige klachten, 
zullen we de gevolgen persoonlijk met je bespreken. 

- Gebruik bij het poliklinisch bevallen in het LUMC en het Alrijne de hoofdingang en niet de 
ingang van de Spoedeisende Hulp. 

  

 Het kraambed:  

- Hier zullen de meeste controles per telefoon plaatsvinden. Is een huisbezoek nodig dan 
zullen we eerst telefonisch contact opnemen. Let op, we kunnen met een anoniem nummer 
bellen.  

- Voor de hielprik komen we zeker langs. Zorg ervoor dat er dan geen visite is.  

- Probeer zelf kraambezoek te beperken en zorg voor afstand en goede handhygiëne van het 
bezoek. 

  

 


