
Informatie COVID 19 voor zwangeren
Vaccinatie COVID-19
Zwangerschap
Het advies voor zwangere vrouwen met betrekking tot het coronavaccin is om je na de 
zwangerschap te laten vaccineren. Dit heeft er mee te maken dat er tot op heden nog 
onvoldoende bekend is over het gebruik van het vaccin in de zwangerschap en de effecten 
hiervan op de baby.

Heb je gezondheidsproblemen waardoor je een hogere kans hebt om ernstig ziek te wor-
den van corona? De voordelen van vaccineren tijdens de zwangerschap zijn dan misschien 
groter dan de nadelen. Overleg dit altijd eerst met je behandeld (huis)arts of arbo-arts 
indien werkzaam in de gezondheidszorg .

Borstvoeding
Geef je borstvoeding dan zijn er geen bezwaren om jezelf te laten vaccineren. Er zijn geen 
aanwijzingen dat het vaccin in de moedermelk overgaat en dus bij je kindje terecht komt.
Mocht je meer willen weten over de coronavaccinatie kijk dan op: https://www.rivm.nl/ 
coronavirus-covid-19/vaccins/vragen-en-antwoorden-coronavaccins-zwangerschap

COVID-19 en bevallen
Wanneer wordt een barende corona positief beschouwd?
1. Zwangere en/of partner is recent positief getest op Covid
2. Zwangere en/of partner heeft Covid gerelateerde klachten
3. Zwangere en/of partner zit in thuis quarantaine ivm nauw contact positief persoon

Zwangere en partner worden als één gezien. Daarom zal de zwangere ook als corona posi-
tief behandeld worden als de partner klachten heeft.

Ik heb nu een (verdenking op) infectie met het coronavirus, mag ik thuis bevallen?
Je kunt met lichte/milde klachten, net als zwangere vrouwen zonder corona, bevallen op 
de door jou gekozen plek, thuis, poliklinisch in het ziekenhuis of in een geboortecentrum. 
Zijn de coronaklachten ernstig, dan moet de bevalling plaatsvinden in een ziekenhuis 
onder leiding van een gynaecoloog, zodat ze jou en de baby goed in de gaten kunnen houden 
en eventueel een behandeling kunnen geven. Dit zullen je zorgverlener en jij samen goed 
bespreken.
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Kan ik nog veilig naar het ziekenhuis?
Jij en je baby kunnen, als dat nodig is, veilig naar het ziekenhuis. De zorg voor coronapati-
enten gebeurt in een beschermde omgeving. Je komt dus niet in de buurt van coronapati-
enten.

Kraamtijd
Ik ben bevallen, mag ik kraamvisite?
Het dringende advies is om het externe bezoek zo veel mogelijk te beperken en bij voor-
keur niet te doen. In alle gevallen zijn dit de voorwaarden voor je kraambezoek:

• 1,5 meter afstand houden moet mogelijk zijn.
• Je weet zeker dat er alleen bezoekers zonder klachten op bezoek komen.
• Er wordt rekening gehouden met kraamverzorgenden uit kwetsbare groepen.
• Je volgt de adviezen vanuit de overheid op over het aantal personen dat je thuis mag 

ontvangen.

Het is altijd goed om het vooraf te checken bij jouw kraamorganisatie. In sommige regio’s 
zijn soms andere afspraken gemaakt. Als je in het ziekenhuis bent bevallen en daar nog 
opgenomen bent, gelden de regels betreffende bezoek van het ziekenhuis.

Q&A
Voor meer vragen en antwoorden over zwangerschap en COVID 19 kun je terecht op 
de verloskundige.nl: https://deverloskundige.nl/nieuws/artikel/veel-gestelde-vragen-van-
zwangere-vrouwen-over-het-coronavirus/445
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