Corona‐maatregelen verloskunde JIJWIJ 17-11-2021
Heb je nu luchtwegklachten en/of koorts of ben je in quarantaine vanwege coronaomstandigheden? Blijf dan thuis. Indien je een afspraak hebt of toch in het ziekenhuis moet zijn,
neem dan eerst telefonisch contact op met de betreffende verloskundigenpraktijk of polikliniek /
afdeling van het ziekenhuis.
De verloskundigen van de praktijken van JIJWIJ en de gynaecologische maatschap van het Elkerliek
ziekenhuis hebben gezamenlijk de Corona‐maatregelingen weer besproken.
Helaas zal er nog steeds een verschil zijn in mogelijkheden van geboortezorg tussen de
verloskundige praktijken en het Elkerliek Ziekenhuis. De reden is dat er in het ziekenhuis een veel
grotere stroom patiënten is en dat daar met veel andere specialismen rekening gehouden dient te
worden.
Wat kan en mag er wel!
Bij de eerste lijns verloskundige geldt:
• Draag een mondneusmasker in wachtkamer en spreekkamer.
Voor het Centrum voor Geboorte en Gezin in het Elkerliek geldt:
• Pak bij de ingang een medisch mondneusmasker en draag dit overal in het ziekenhuis ( tijdens de
bevalling hoeft dit niet).
• Voor de zwangerschapscontroles en echo’s op de polikliniek blijven we vragen om zoveel
mogelijk alleen‐dus zonder begeleiding‐ te komen.
• Bij de bevalling mogen maximaal 2 personen aanwezig zijn: de partner en nog 1 ander
persoon.
• Het eigen gezin/kinderen mogen 1 x per dag, buiten de bezoekersregeling om, aanwezig
zijn
• Tussen 10.30‐ 12.00 en tussen 18.00 en 20.00 uur zijn in totaal twee bezoekers welkom. De
partner telt hierin niet mee. Als de partner aanwezig is, zijn er nog 2 personen welkom
(kinderen tot/met 12 jaar worden hierin niet meegeteld) Wisseling van personen binnen
deze bezoektijd is niet toegestaan. De eerste 24 uur na de bevalling kan hiervan afgeweken
worden in overleg met de verpleegkundige.
Intake Kraamzorg
Het intakegesprek vind bij je thuis plaats. Voorafgaand aan dit gesprek zal de organisatie telefonisch
contact met je opnemen om na te gaan of er op dat moment corona-gerelateerde klachten binnen
je gezin zijn.
Indien er een (verdenking op) Covid-19 in het gezin is, wordt de intake telefonisch uitgevoerd.
In verband met de veiligheid van de kraamverzorgende zal tijdens de intake aandacht zijn voor extra
Covid-19 maatregelen vóór de bevalling
Tijdens het kraambed
De kraamverzorgende draagt binnen de 1,5 meter ALTIJD een chirurgisch mondneusmasker en
handschoenen.

Bezoekregeling
• Gedurende de aanwezigheid van de kraamverzorgende thuis kan alleen in overleg met de
kraamverzorgende kraamvisite ontvangen worden en aan de hand van de op dat moment geldende
adviezen vanuit de kraamzorgsector. Wanneer de kraamverzorgende aanwezig is moet zij
voldoende afstand kunnen houden (minimaal 1,5 meter). Kraamverzorgenden doen er alles
aan om de kraamzorg te kunnen blijven leveren die jij en je kindje en onze andere gezinnen
nodig hebben. Bescherm niet alleen jezelf en je gezin maar ook de kraamverzorgenden.
• Zodra de verloskundige bij de kraamvrouw aanwezig is vragen wij het bezoek naar een
andere ruimte te gaan.
Dringend verzoek voor aanvang
• Houd rekening met een kraamverzorgende uit de kwetsbare groep
• Geen kraamvisite toelaten met Covid-19 klachten
Actuele informatie vind je op de website van je verloskundigenpraktijk of het Elkerliek ziekenhuis.

