
   
 

   
 

 

 

 

Beste zwangere,                                                                                                   Voorschoten, 15 juni 2020  

 

Vanaf vandaag, 15 juni, zijn er weer versoepelingen van de voorzorgsmaatregelen 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. Gelukkig is het aantal besmettingen onder zwangeren in onze regio erg laag 

gebleven. We blijven allemaal waakzaam. 

Heb je klachten die kunnen duiden op besmetting met het Coronavirus ? Kom NIET naar de praktijk 

maar laat je testen! Dit kun je regelen door te bellen met 0800-1202 (GGD). Dit geldt ook voor de 

andere personen in je huishouden. 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. Kom het liefst alleen naar de afspraak. Houdt zoveel 

mogelijk afstand.  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 die kunnen duiden op een coronabesmetting? 

Laat gratis een test doen. Bel 0800-1202 (GGD) voor verdere informatie. De uitslag komt meestal 

binnen 48 uur. 

- Als er sprake is van een positieve corona-test en milde klachten, blijf je bij ons onder controle. Is er 

een positieve corona-test met ernstige klachten zullen we de zorg voor jou overdragen aan de 

gynaecoloog. Indien er in je huishouden sprake is van iemand met een positieve test, laat het ons 

dan zo spoedig mogelijk weten. We zullen de gevolgen persoonlijk met je bespreken. 

- 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. Let op, voor afspraken op Locatie Wassenaar is geen ruimte om 

de 1,5 meter te garanderen. Voor deze locatie geldt: kom alleen. Mocht je partner mee willen 

komen, vragen wij je de afspraak naar een andere locatie te verzetten. 

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

- Kom niet te vroeg naar je afspraak. Een paar minuten van de voren 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.  

- 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 op de oude manier doorgaan. Je bent natuurlijk altijd 

welkom om even naar het hartje te luisteren, maak hiervoor een afspraak bij onze assistente. 

- De voorlichtingsavonden gaan voorlopig nog niet door; als alternatief zijn er wel een 
filmversies gemaakt. Binnenkort ook te vinden op onze website. 
 
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 
 
- Het begeleiden van studenten is weer toegestaan. 

 

Bevallen:  

- Als gezonde zwangere kan je nog steeds bevallen waar je wilt. Thuis  of poliklinisch. 

- Naast je partner mag er 1 begeleider extra aanwezig zijn bij een thuisbevalling. Bij een bevalling in 

het ziekenhuis kan dit meestal ook, maar dit moeten we op dat moment eerst overleggen. Mochten 

we je tijdens een poliklinische bevalling overdragen aan de gynaecoloog, kan het zijn dat de extra 

begeleider de kamer moet verlaten. Bezoek na de bevalling is in het ziekenhuis niet toegestaan.  

- Als je milde klachten hebt ten tijde van de bevalling zal de bevalling door ons begeleid worden, 

zowel thuis als poliklinisch. Wij zullen dan wel beschermende kleding (mondkapje en bril) dragen als 

er nog geen test is gedaan of als de uitslag nog niet bekend is. Ook bij een positieve test en milde 

klachten zullen wij de bevalling begeleiden in volledig beschermende uitrusting. In het ziekenhuis 

beval je in een isolatiekamer. 

- Als je partner of begeleider last heeft van milde klachten en er is nog geen test gedaan of de uitslag 

is nog niet bekend mag diegene wel aanwezig zijn bij de thuisbevalling (met chirurgisch 

mondmasker). Let wel op de 1,5 meter afstand naar de verloskundige en kraamzorg! Bij een 

poliklinische bevalling is deze begeleider niet welkom, tenzij negatief getest. Het is goed om te 

bedenken wie je in dit geval graag bij de bevalling wil hebben.  

 

 

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


   
 

   
 

- Als je met ernstige klachten thuis wil bevallen en je bent nog niet getest of er is nog geen test-

uitslag kan dat afhankelijk van de ernst van de klachten. De bevalling wordt door ons begeleid met 

compleet beschermde uitrusting (schort, bril, masker enz). Als je poliklinisch wil bevallen en er is 

plek, zal de bevalling begeleid worden door ons in een isolatiekamer.  

- Als je partner of begeleider last heeft van ernstige klachten en/of  is positief getest  mag diegene 

NIET in dezelfde kamer aanwezig zijn bij de thuisbevalling. Ook bij een poliklinische bevalling is deze 

begeleider niet welkom (tenzij negatief getest). 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 en je hebt ernstige klachten MET koorts zullen we de 

zorg voor jou overdragen aan de gynaecoloog.  

- Inleidingen  op eigen verzoek, dus zonder medische reden, kunnen worden uitgesteld/verplaatst.  

- 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 eerste dagen de controles per telefoon plaatsvinden. Let op, we kunnen met een     

anoniem nummer bellen. Jullie kunnen ook ons bellen (dienstnummer) als de controles gedaan zijn 

door de kraamverzorgster. 

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

- Voor het afsluiten van het kraambed komen we graag weer bij je langs. 

- Meldt ons van tevoren als er mensen met klachten en/of positieve coronatest in huis zijn. 

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

 

Tot slot vragen we je aandacht voor het volgende; 

We zijn nog veel aan het leren over het coronavirus. Hieronder volgen adviezen met betrekking op 

een pasgeborene gebaseerd op de huidige kennis die we hebben van het virus. Kennis die we hebben 

opgedaan op basis van ervaringen in onze ziekenhuizen, in de rest van Nederland en in andere 

landen.   

Waarschijnlijk vindt er tijdens de zwangerschap geen overdracht plaats van het virus van moeder 

naar kind. Er kan wel overdracht van het coronavirus plaatsvinden na de geboorte. De meeste 

kinderen worden niet heel ziek van het virus. Maar vooral bij pasgeboren kinderen is het onderscheid 

met andere ernstige infecties in eerste instantie niet te maken.   

 

 

 

 



   
 

   
 

Het is belangrijk om overdracht van het coronavirus naar de baby te voorkomen. Volg altijd de 

algemene aanbevelingen van het RIVM ter preventie van overdracht van het coronavirus. Mensen 

verspreiden het virus zolang ze klachten hebben. Na 24 uur geen klachten te hebben gehad, is de 

infectie voorbij. Zolang je nog klachten hebt, raden wij je aan om afstand te houden tot je baby en 

alleen voor de noodzakelijke zorg dichterbij te komen. Voor een verzorging was je goed je handen 

met water en zeep.  Voor de borstvoeding of kolven was je ook je borsten en tepels met water en 

zeep. Om tijdens de borstvoeding overdracht te voorkomen kun je een doek leggen tussen je gezicht 

en je baby. Gebruik deze doek maar 1 keer en was deze daarna in de wasmachine bij 60°C. Geef je 

afgekolfde melk of kunstvoeding dan is het beter om de voeding door een niet ziek persoon te laten 

geven.   

 Wij vragen je om, samen met de kraamverzorgende, goed op de volgende symptomen te letten:   

• Ondertemperatuur (<36 °C) of juist koorts (>38 °C), rectaal gemeten   

• Afwijkend gedrag (ontroostbaar huilen, lusteloosheid)   

• Slapper zijn dan eerder   

• Slecht drinken  

• Snelle ademhaling   

• Kreunende ademhaling  

• Grauwe kleur  

  

Neem direct contact op met de verloskundige, wanneer je bij je kind één of meerdere van deze 

symptomen herkent, of daarover twijfelt, ongeacht het tijdstip van de dag. Wanneer je kraamtijd 

voorbij is, neem dan direct contact op met je huisarts.   

  

Wij raden je af kraambezoek te ontvangen. Daarmee verklein je de kans op het oplopen of het 

verspreiden van het coronavirus.   

 

Verloskundigen Liva 

 

 

 

  

  

  


