
Corona‐maatregelen verloskunde JIJWIJ 23‐12‐2021 
 
Heb je nu luchtwegklachten en/of koorts of ben je in quarantaine vanwege corona-
omstandigheden? 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 verloskundigenpraktijken en kraamzorginstellingen van JIJWIJ en de gynaecologische maatschap 
van het Elkerliek ziekenhuis hebben de  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.  
 
Hoe is de situatie nu? 
 
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 alleen dus 
zonder begeleiding te komen.  

‐ Bij de bevalling mogen maximaal 1 persoon aanwezig zijn: de partner of 1 ander  
persoon.  

‐ Het eigen gezin/kinderen mogen 1 x per dag, buiten de bezoekersregeling om, aanwezig  
zijn.  

‐ Tussen  18.00 en 20.00 uur is in totaal 1 bezoeker welkom. De  
partner telt hierin niet mee. Als de partner aanwezig is, is er nog 1 persoon welkom. 
(kinderen tot/met 12 jaar worden hierin niet meegeteld) Wisseling van personen binnen  
deze bezoektijd is niet toegestaan.  

‐ Het eigen gezin/kinderen mogen 1 x per dag, buiten de bezoekregeling aanwezig zijn. 
 
 

Intake Kraamzorg in de zwangerschap 
 

‐ Intake in de zwangerschap zal gebeuren via beeldbellen. 
 

Tijdens het kraambed 
 

‐ De kraamverzorgende draagt altijd een chirurgisch mondneusmasker. 
‐ Wanneer 1 van de gezinsleden van het kraamgezin Corona‐positief is dan wordt erover 

gegaan tot minimale zorg en zal de kraamverzorgende volledig beschermd werken. 
‐ Géén kraamvisite ontvangen wanneer de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is. 

Hiermee voorkomen we dat het gezin en ook de kraamverzorgenden in situaties komen met 
veel verschillende contacten en dus een grotere kans op besmetting 
 



Actuele informatie vind je op de website van je verloskundigenpraktijk,  kraamzorginstelling 
en het Elkerliek ziekenhuis. 

 
 

  

 


