
	 	 	 	 	 	 	

Nieuwsbrief 24 april 2020 
De afgelopen dagen hebben we meerdere lange en constructieve gesprekken gevoerd 
met het bestuur van de KNOV. Deze gesprekken hebben er toe geleid dat we 
afgesproken hebben om naast elkaar samen verder te gaan. Op deze manier kunnen wij 
ons concentreren op COVID-19 en de dialoog met de leden. De KNOV kan zich richten 
op het stakeholder management en de reorganisatie. Door los, maar naast elkaar te 
staan creëren we eenheid en een samenwerking die elkaar kan ondersteunen en 
aanvullen in deze coronatijd.  

De taskforce is een baken genoemd in Covid-19 tijd voor de leden. Ons logo is dan ook 
een vuurtoren waarmee zij laat zien een baken te willen zijn en koers te willen zetten 
naar een eenheid binnen deze periode en binnen de beroepsgroep.  

Eerste verruiming binnen de pandemie richtlijn 

Vanaf 28 april kan de eerste stap in verruiming van de pandemie maatregelen genomen 
worden. Op basis van input van verloskundigen, clienten en stakeholders hebben wij 
deze eerste stap geformuleerd. Het blijft van belang om goed te doseren in het 
verruimen van de maatregelen. Wij zullen dan ook alert zijn op wanneer en met welke 
inhoud de volgende stap genomen kan worden. Voor nu kan de praktijk voering vanaf 
dinsdag aanstaande aangepast worden. Ook hierin is het belangrijk om samen op te 
trekken. Voor volgende verruiming zullen we jullie weer om input vragen.  

Jullie vragen: 
Uitbreiding van zorg door ziekenhuizen en verloskundigen 

Binnen ziekenhuizen worden er, op verzoek van het ROAZ, reguliere zorg opgeschaald 
en covid zorg afgeschaald. Onze verruiming van zorg staat hier los van los van. Zie 
eerste verruiming binnen de pandemie richtlijn.  

Vragen van zwangeren om weer aan het werk te gaan in het onderwijs.  

Meerdere collega’s kregen vragen van clienten werkzaam in het onderwijs. Zwangeren 
zijn niet aangemerkt als kwetsbaar voor COVID-19 door het RIVM. Als zwangere staat 
het je vrij om het gesprek met werkgever aan te gaan over werkzaamheden die een 
negatief effect op je gezondheid kunnen hebben. Meer informatie hierover kan je 
terugvinden in bijgevoegde link. https://lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19 

PBM gebruik 

Over gebruik PBM wordt regelmatig door het Verloskundig Baken geëvalueerd. Voor nu 
zijn er geen aanpassingen in het protocol en de flowchart nodig. Er is naar aanleiding 
van een vraag uit het veld over PBM bij partus bij het RIVM uitgezet. RIVM geeft 
volgende advies: 

“Het RIVM is op dit moment van mening dat asymptomatische infecties en de 
mogelijkheid om het virus over te dragen verwaarloosbaar klein is. Om deze reden 
adviseren wij dan ook niet om extra maatregelen te nemen bij een barende vrouw 
zonder klachten passend bij een COVID-19 infectie. 
Uiteraard blijven de algemene hygiëne adviezen ten allen tijde van kracht.” 



	 	 	 	 	 	 	
 
Testbeleid verloskundigen 

Testbeleid voor verloskundigen en kraamzorg is aangepast door RIVM 
https://lci.rivm.nl/lci.rivm.nl/inzet-en-testbeleid-verloskundigen. Via je eigen 
regiocoördinator kan je vragen hoe dit in je regio geregeld is.  

Actuele onderwerpen:  

We horen dat er nog steeds minder consulten minder leven en hypertensie zijn. Hoewel 
dit vele factoren kunnen meespelen lijkt het verstandig alert te zijn op een mogelijke 
drempel die clienten ervaren om contact te zoeken.   

Actuele onderwerpen:  

Waar door KNOV en Verloskundig Baken aan gewerkt worden zijn o.a.: 

• Beleid rondom COVID en groeicontrole 
• Mogelijkheden compensatie praktijken/regio’s 
• Tweede verruiming binnen pandemie richtlijn 

 


