
                                 

Nieuwsbrief 27 april 2020 
Eerste verruiming binnen pandemie richtlijn  

Afgelopen vrijdag is het eerste document gedeeld m.b.t. uitbreiding van zorg. Het is een verruiming 

in de zorg op de bestaande richtlijn Pandemie. De richtlijn Pandemie is de basis en de uitbreidingen 

zijn aanpassingen waar tussen bewogen kan worden. Op geleide van de adviezen van RIVM en 

kabinet wordt ingeschat of verdere verruiming kan plaatsvinden of dat we terug moeten naar een 

eerdere fase.  

Zolang fysieke contactmomenten nog beperkt worden, moeten er keuzes gemaakt worden. We 

balanceren tussen o.a. de medische noodzakelijkheid, de wens van de zwangeren en verloskundigen 

en ook de wens van de partners in de keten. De eerste prioriteit is de zorg aan de zwangeren zelf 

optimaliseren. Vanzelfsprekend volgen daarna keuzes zoals de aanwezigheid van partners, kinderen 

en studenten. Pas daarna zijn andere contactmomenten maatschappelijk verantwoord.  

Vragen 
Wanneer jullie vragen hebben over de richtlijn, over de verruiming, PBM of andere zaken rondom 

COVID-19 zijn er verschillende manieren deze te stellen: reageren op het Inspiratienetwerk, via de 

regiocoördinator of in het landelijk netwerk.  

Evaluatie KNOV bestuur en Taskforce - Verloskundig Baken 
Aanstaande woensdag wordt met het bestuur van de KNOV en het Verloskundig Baken geëvalueerd 

over de afgelopen periode en wordt verder gesproken over de voortgang.    

Vragen 
Mogen kinderen en partners ook weer mee? 

Helaas nog niet, wij weten dat dit een hele grote wens is. Bij verdere verruiming zal deze wens zeker 

weer meegenomen worden in de afwegingen.  

Nacontrole mag deze fysiek? 

Vanzelfsprekend wordt individueel de afweging per situatie gemaakt. Wanneer deze controle 

medisch of sociaal gezien niet noodzakelijk is, wordt geadviseerd deze afspraak telefonisch te doen.  

Vertaling cliëntenbrief 

Er is een mooie voorbeeldbrief voor cliënten geschreven door een collega uit Noord Limburg. Deze 

brief wordt vertaald in het Engels, Pools, Arabisch en Chinees. De voorbeeldbrief wordt, evenals de 

vertalingen, ook op de Coronapagina van de KNOV geplaatst.  

Begeleiding VIO’s 

Wat betreft de begeleiding van studenten zijn er nog geen veranderingen. Maak in overleg met de 

student, opleiding en het VSV afspraken over een zo optimaal mogelijk stageverloop. 


