
Beste cliënten en partners, 

 
Naar aanleiding van de landelijke aanpassing van de Corona (SARS-CoV2) maatregelen, zijn er 
ook aanpassingen in onze huidige verloskundige zorg. Vanuit de verschillende 
beroepsorganisaties is gekeken naar de mogelijkheden tot versoepeling in onze zorg met 
behoud van medisch verantwoorde en veilige zorg. Wij kunnen jullie nu van dit goede nieuws 
op de hoogte stellen. 
 
Aanpassingen: 
 

• Je partner is weer welkom bij de consulten op de praktijk (en bij de echo’s). 

 
Belangrijk hierbij blijft: 
- jij en je partner komen niet naar de praktijk bij klachten gerelateerd aan Corona 
- Op de praktijk proberen we de 1,5 meter afstand zo goed mogelijk te waarborgen en houden 

we ons strikt aan de hygiënemaatregelen. 
- Jullie dragen beide een mondkapje, bij binnenkomst in het pand en tijdens de gehele controle. 
- Tijdens de bevalling draagt je partner ook nog steeds een mondkapje. 

 

• In de kraamtijd gaan we nu twee kraamvisites thuis doen. De andere visites doen we, 
zoals we de afgelopen tijd ook gedaan hebben telefonisch. Als vanzelfsprekend zijn 
wij laagdrempelig 24/7 bereikbaar voor overleg en zullen wij altijd langs komen, als 
dit wenselijk of medisch noodzakelijk is. 

 

Vaccinatie tegen corona (SARS-CoV2) rondom zwangerschap en kraambed:  

 
De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) en Koninklijke Neder- 
landse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) adviseren gezonde zwangere vrouwen 
routinematig te vaccineren wanneer ze volgens de landelijke vaccinatiestrategie daarvoor in 
aanmerking komen. 

 
De werkgroep adviseert met nadruk aan vrouwen met onderliggende ernstige ziekten 
die volgens de landelijke vaccinatiestrategie in aanmerking komen, zich te laten vaccineren, 
omdat de voordelen hiervan opwegen tegen de mogelijke nadelen van vaccinatie. 

 
Omdat het aannemelijk is dat de vaccins, net zoals andere niet levende vaccins, niet in de 
borstvoeding terechtkomen, ziet de Gezondheidsraad geen bezwaren voor vaccinatie bij 
vrouwen die borstvoeding geven. 

 
Op deze website https://deverloskundige.nl/nieuws/artikel/keuzehulp-vaccineren/464 
vind je informatie dat je kan helpen een keuze te maken over vaccineren tegen corona (SARS- 
CoV2). 



In deze Q&A vind je het antwoord op de meest gestelde vragen rond zwangerschap en vacci- 
neren. 
https://deverloskundige.nl/nieuws/artikel/veelgestelde-vragen-over-vaccinatie-coronavirus/ 
460 
 
22 wekenprik 
Laat minstens 7 dagen tussen andere vaccinatie zoals de “22 wekenprik”. 
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/22wekenprik 

 

Tot slot 

Het nog steeds van groot belang dat we met elkaar de kans op besmetting en verspreiding 
zo klein mogelijk houden. Waarbij jullie gezondheid en die van de baby, maar ook het 
behoud van onze gezondheid en hiermee onze zorgverlening voorop staan. 

 

Daarom vragen wij jullie, ondanks de versoepelingen, zelf na te gaan welk contact/ controle 
samen met je partner noodzakelijk is. Zijn er bijvoorbeeld controles waarbij je alleen kan en 
wil komen? Ook blijft de mogelijkheid tot een telefonische intake bestaan.  

 

Hiernaast vragen wij jullie rekening te houden met de (mogelijke) drukte in de wachtkamer. Als 
er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, dan moeten wij jullie vragen buiten te 
wachten.  

 

Tot zover de aanpassingen in de verloskundige zorg en de informatie over vaccinatie. 

Wij zijn blij dat wij grotendeels onze zorg voor jou en je zwangerschap weer kunnen hervatten 
zoals we dat graag zien. We vinden het vooral fijn jullie partners weer te kunnen betrekken op 
belangrijke momenten in deze bijzondere tijd voor jullie. 
Heb je aanvullende vragen? Stel ze aan je verloskundige, zij staat voor jullie klaar. 

Verloskundigen Coöperatie Haarlem en Meer 

 
 
 

 


