
Corona-maatregelen verloskunde JIJWIJ 

De verloskundigen van de praktijken van JIJWIJ en de gynaecologische maatschap van het Elkerliek 
Ziekenhuis hebben gezamenlijk  de Corona-maatregelingen weer besproken. 

Helaas moeten we waakzaam blijven dat het Corona-virus niet opnieuw enorm gaat toenemen. 

We zijn het er nog steeds over eens dat we de partners moeten betrekken bij de zwangerschap 
waar mogelijk.  

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.  

Voor de hele regio geldt dat partners voorlopig nog niet bij de reguliere consulten aanwezig mogen 
zijn dus kom als client/patiënt zoveel mogelijk alleen. Dit omdat de 1,5 meter afstandsregel niet 
altijd in acht genomen kan worden. Er s er nu een  extra persoon toegestaan bij bevallingen in het 
ziekenhuis ( naast je partner).  

Wat kan en mag er wel! 

• De eerstelijns echo’s bij de verloskundige praktijken: voor de  echo’s geldt dat de partner
mee mag. Het betreft de volgende echo’s: vitaliteit, termijn, SEO en de nekplooimeting ( 1e

trimester screening) groei en ligging
• Partners mogen in principe ook mee naar de echo’s in het ziekenhuis
• Tijdens de zwangerschap mogen partners aanwezig zijn bij de controle afspraken indien de

zorgverlener samen met de zwangere vrouw dit nodig acht.
• Bij de bevalling mag de partner aanwezig zijn met eventueel een extra persoon.
• In het kraambed mag bezoek uitgebreid worden. Het kraambezoek bij het in huis aanwezig

zijn van de kraamverzorgende altijd in overleg met de kraamverzorgende. Zodra de
verloskundige bij de kraamvrouw aanwezig is vragen wij het bezoek naar een andere ruimte
te gaan.

• Opschaling van zorg moet veilig kunnen voor de zorgverlener en de patiënt / cliënt
• Het is belangrijk dat alle zorgverleners binnen onze regio van JIJWIJ een uniform beleid

voeren, zodat het helder is voor alle ( aanstaande) ouders

Wij verzoeken jullie om deze richtlijnen te volgen. Wij houden jullie op de hoogte als er weer zorg 
uitgebreid kan worden. Actuele informatie vind je op de website van je verloskundige praktijk of het 
Elkerliek ziekenhuis 
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