
Maatregelen t.a.v. Covid-19 (Corona) voor 
de verloskundige zorg in regio Gooi en  
Vechtstreek per 01-10-2020
• De verloskundigenpraktijken kunnen het normale terugkomschema voor de prenatale 

controles aanpassen zodat er wat minder of kortere contactmomenten zijn.

• Centering Pregnancy valt onder reguliere zorg en kan doorgaan mits 1,5 meter afstand 
gewaarborgd is.

• Partners zijn alleen welkom bij een prenatale controle met echo. De andere controles 
komt de zwangere alleen. Kinderen of derden zijn helaas niet welkom.

• Pretecho’s worden voorlopig niet gedaan. Dit is geen reguliere of noodzakelijke zorg.

• Cursussen worden alleen online aangeboden of buiten met de bekende 1,5 meter afstand.

• De verloskundige kan gebruik maken van een mondkapje bij het spreekuur, de beval-
ling of een kraamvisite om zichzelf te beschermen tegen een mogelijk besmetting van 
het Covid-19 virus waar de 1,5 meter afstand niet gehouden kan worden.

• Dit geldt ook voor het personeel in de ziekenhuizen en de medewerkers in de kraamzorg.

• De verloskundigenpraktijk kan je vragen om een mondkapje te dragen bij de 
prenatale controle.

• Bij de baring is de partner uiteraard welkom. Mochten er bij jezelf of je partner klach-
ten zijn die mogelijk bij Covid-19 zouden kunnen passen of iemand binnen jouw gezin 
is positief getest, dan moet er gekeken worden welke maatregelen er getroffen moeten 
worden bij de bevalling.

• In de thuissituatie kan een derde persoon bij de bevalling aanwezig zijn mits er geen 
klachten zijn.

• Het verzoek is geen visite/bezoek tijdens de kraamweek langs laten komen zolang de 
kraamverzorgende fysiek in huis is. Wel kan 1 vaste bezoeker overwogen worden in 
overleg met jouw kraamverzorgende.

Ten overvloede: heb je klachten als hoesten, benauwdheid of koorts, kom dan niet naar de 
praktijk maar neem altijd telefonisch contact op met je verloskundige om af te stemmen 
wat te doen. Dit geldt voor iedere fase van de zwangerschap, bevalling of kraamperiode. 
Blijf veilig en blijf gezond!
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Maatregelen Tergooi t.a.v. het Covid-19 
(Corona) virus:
• Tergooi hanteert per 5/10 de verplichting voor patiënten en bezoek vanaf 13 jaar, om 

binnen het ziekenhuis een mondkapje te dragen.

• Tergooi brengt het prenatale controleschema terug naar het Covid-19 schema.

• In Tergooi is een derde persoon alleen op noodzakelijke indicatie mogelijk en daar 
moet vòòr de bevalling toestemming voor gevraagd worden. Als er toestemming is 
voor een derde persoon, moet deze persoon in het bezit zijn van een bezoekerskaart.

• De live informatieavond over bevallen in Tergooi was al komen te vervallen. Van deze 
avond is een informatiefilm in de maak en deze verwachten we half oktober online.

• De live borstvoedings-informatieavond in Tergooi komt te vervallen en zal vervangen 
worden voor een webinar.
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