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Mededeling omtrent Coronavirus (COVID-19) en de zorg voor uw zwangerschap  
Gezien de toename van het aantal COVID-19 besmettingen binnen de zogeheten “tweede golf” zijn 
we in de regio Eindhoven-Veldhoven-Geldrop genoodzaakt om enkele maatregelen te nemen. Deze 
maatregelen kunnen consequenties hebben voor de zorg en de logistiek rondom uw zwangerschap en 
bevalling.  
 
Wat betekent dat voor u? 
U bent voor uw zwangerschap onder controle in het ziekenhuis of bij een verloskundige praktijk. Er 
staan afspraken gepland. U kunt gewoon naar uw geplande afspraken komen. Wij vragen u wel om 
een mond/neuskapje te dragen en om – zoveel als mogelijk - alleen te komen.  
Belangrijk: Breng uw zorgverlener op de hoogte indien u klachten heeft van neusverkoudheid, 
hoestklachten, keelpijn of koorts voordat u komt!  
Zij kijken dan samen met u wat de meest passende en veilige oplossing is.  
 
We proberen het beleid in de regio zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Het kan echter zo zijn 
dat er lokale verschillen optreden, bijvoorbeeld door wijzigingen in ziekenhuisbeleid.  
We hopen op uw begrip in deze.  
 
In het ziekenhuis 
Op controle op de polikliniek: 

- Dringend advies om een mond/neuskapje te dragen (zowel u als uw begeleider) 
- Wij vragen u om indien mogelijk alléén naar de polikliniek te komen voor uw controle. Indien 

dit echt niet mogelijk is, dan maximaal met 1 persoon. 
- Indien er een bijzonder of lastiger gesprek wordt verwacht, dan mag u 1 begeleider 

meebrengen (dit wordt meestal van tevoren al afgesproken door uw zorgverlener). 
- Bij de termijnecho (10 weken), de counseling voor prenatale screening en de 20-weken echo 

(SEO en/of GUO) mag u 1 begeleider meebrengen. 
- Bij de overige (reguliere) echo’s vragen we u alleen te komen. 

  
Afdeling verloskunde (bevalling in ziekenhuis):  

- Begeleiders en professionals met mond/neuskapje 
- Indien u opgenomen bent, dan mag u 1 bezoeker per dag ontvangen, en er is mogelijkheid 

om uw eigen kinderen (tot 13 jaar) te ontvangen (1x per dag), alles in overleg met de 
verpleegkundigen op de afdeling.  

- Bij uw bevalling mag 1 begeleider aanwezig zijn. Overige begeleiders of bezoek zijn niet 
toegestaan, ook niet in de wachtruimten. 

- Na uw bevalling, mag u 1 bezoeker per dag ontvangen en daarnaast is er mogelijkheid om 
broertjes/zusjes (tot 12 jaar) te ontvangen (1x per dag), alles in overleg met de 
verpleegkundigen op de afdeling.  

- Momenteel zijn bad bevallingen nog wel toegestaan bij patiënten zonder klachten. We kijken 
echter steeds kritisch naar de extra risico’s die de bad bevalling met zich meebrengt. 

  
In de verloskundigenpraktijk 
Op controle tijdens het spreekuur: 

- Dringend advies om een mond/neuskapje te dragen (zowel u als uw begeleider) 
- Wij vragen u om indien mogelijk alléén naar het spreekuur te komen voor uw controle. 

Indien dit echt niet mogelijk is, dan maximaal met 1 persoon.  
- Bij intake en counselingsgesprek (meestal de eerste controle) mag u 1 begeleider 

meenemen. 
- Bij echo’s mag u 1 begeleider meenemen (indien gewenst). 
- Bij het bevallingsgesprek mag u 1 begeleider meenemen (indien gewenst). 
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Bevalling door 1e lijns verloskundige (thuis of in het ziekenhuis): 
- Begeleiders en professionals met mond/neuskapje. Indien begeleider uit hetzelfde 

huishouden komt hoeft deze geen mond/neuskapje op. 
- Bij uw bevalling mag 1 begeleider aanwezig zijn. 

 
Kraamzorg 

- Het intakebezoek bij u thuis wordt voorlopig vervangen door een telefonische intake via 
beeldbellen. 

- Assistentie bij bevallingen wordt gewoon geleverd, de kraamverzorgende draagt een 
mondkapje, schort en handschoenen. 

- Kraamzorg in de kraamweek wordt gewoon geleverd, de kraamverzorgende draagt een 
mond/neuskapje en handschoenen bij contactmomenten. Door de grotere uitval bij de 
kraamzorg kan het zijn dat u wellicht meerdere gezichten ziet tijdens de kraamperiode.  

- Reguliere bezoeken door de verloskundige worden gedaan met een mond/neuskapje op. 
- Geen kraambezoek tijdens de aanwezigheid van de kraamverzorgende. Ook buiten 

werktijden van kraamverzorgende is het advies om terughoudend te zijn met bezoek. 
Als er na de kraamweek of buiten de uren van de kraamverzorgende om toch bezoek komt 
dan gelden de volgende regels: 

 Bezoek is vrij van klachten 
 Bezoek wast/desinfecteert bij binnenkomst direct de handen 
 Bezoek houdt zich aan 1,5 meter afstand 
 Niet meer dan 3 bezoekers (13 jaar of ouder) op een dag ontvangen 

  
De gezondheid van onze cliënten en medewerkers staat voorop. Daarom houdt de kraamzorg zich 
aan alle maatregelen en richtlijnen. Een van die maatregelen is dat onze medewerkers zich ook bij 
lichte klachten laten testen. Alhoewel zorgmedewerkers voorrang krijgen bij het testen, duurt het 
enkele dagen voordat een uitslag bekend is. In de tussentijd mogen onze medewerkers niet werken. 
Dit zorgt voor extra drukte. Op sommige momenten kan dit betekenen dat de vraag naar kraamzorg 
groter is dan wij kunnen bieden. Wij doen er alles aan om onze capaciteit zo hoog mogelijk te houden. 
 
U kunt ons helpen door:  

 De coronamaatregelen op te volgen. 
 Gezondheidsklachten bij u of uw gezinsleden aan ons te melden. 
 Geen kraambezoek onder werktijden van de kraamverzorgende. 
 Regelmatig te ventileren: zorg dat de pasgeborene niet op de tocht ligt, maar lucht meerdere 

keren per dag de ruimtes juist waar de visite heeft gezeten. Dit doet u door de ramen en 
eventueel deuren tegen elkaar open te zetten gedurende 10 tot 15 minuten. 

 Begripvol te zijn dat we in deze tijd misschien niet alles kunnen doen zoals u en wij hadden 
verwacht. 

 
Besmetting COVID19 in kraamgezin: 
Als u kraamzorg nodig hebt, bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis, informeren wij telefonisch 
uitgebreid naar uw gezondheid.  Als u (of een van uw gezinsleden) besmet bent met het coronavirus 
of klachten hebt die wijzen op een besmetting, dan leveren wij aangepaste kraamzorg. De 
kraamverzorgende verleent dagelijkse kortdurende zorg (2 – 3 uur) bij u thuis. Ze draagt daarbij de 
voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals handschoenen, een mond/neuskapje, 
spatbril en schort. De korte zorg thuis wordt gecombineerd met Zorg Op Afstand (digitale 
voorlichting, instructies en zorgregistratie). 
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Hebt u nog vragen? 
Er is informatie te vinden op onze regionale website: https://zizobrabant.nl/  Voor inhoudelijke 
vragen over uw zwangerschap of controles, of bij klachten van uw gezondheid, kunt u altijd terecht 
bij uw eigen arts of verloskundige.  

https://zizobrabant.nl/

