Landelijke adviezen m.b.t. Coronavirus
Onderstaande adviezen gelden in ieder geval tot 31 maart 2020
We realiseren ons dat er regionale verschillen zijn m.b.t aantal besmettingen.
KNOV ziet de noodzaak tot landelijke adviezen voor de zorgverlening aan zwangere en
kraamvrouwen. Er is vanuit meerdere regio’s een taskforce opgericht van waaruit landelijk beleid en
advies volgt. Houd de website van de KNOV dus nauwgezet in de gaten. Er moet regionaal
voorbereid worden op een verergerde situatie. Deze stappen staan beschreven in het pandemie
protocol. Het Pandemie draaiboek en de flowcharts, te vinden op de site van de KNOV, worden
indien nodig zo snel mogelijk aangepast naar landelijke richtlijnen.
Nu niemand onder de 70 jaar meer getest wordt (bericht RIVM 13 maart 2020), betekent dit dat er,
bij zwangeren met verdenking van besmetting, pragmatisch moet worden gekeken en gehandeld.
Advies van de KNOV is om vrouwen met milde symptomen (met verhoging onder 38 graden) thuis te
houden en goed te monitoren zoals we altijd doen. Zo houden we bedden vrij in het ziekenhuis voor
vrouwen die ze echt nodig hebben. KNOV stemt dit af met landelijke partijen.
Per maandag 16 maart adviseren we om landelijk de fysiologische prenatale en postnatale
zorgverlening aan te passen. Vanzelfsprekend blijven spoedconsulten bestaan.
Maatregelen
Prenatale zorg
- De interval tussen de controles bij geen klachten zo groot mogelijk maken, controles volgens
advies zijn gericht op uitsluiten pathologie.
- Alle controles: vooraf (bijvoorbeeld dag van tevoren) telefonisch spreken voor vragen,
adviezen en belinstructies.
- Alleen UO en RR op de praktijk, zo kort mogelijk om fysiek contact kort te houden en zo min
mogelijk mensen in de wachtkamer te hebben. Dit ook telefonisch uitleggen om begrip te
creëren.
Te hanteren terugkomschema
Intake: telefonisch en kort praktijkbezoek voor echo+ evt VP.
Counseling: telefonisch
16 weken groei
20 weken SEO (echocentrum of praktijk)
27: RH en HB, groei en PE
31 groei en PE
35 groei en PE
37 groei en PE
39 groei en PE
40 groei en PE
41 groei en PE
- Voorlichting rondom baring via de KNOV-site of digitaal via praktijkmail
- Centering Pregnancy volgens advies Centering Healthcare annuleren, zwangeren indien
noodzakelijk een controle aanbieden zoals bovenstaand schema.

Postnatale zorg: zoveel mogelijk via (beeld)bellen.
Overleg regionaal of en wie er beschermingsmiddelen beschikbaar heeft zolang deze niet meer voor
alle collega’s te verkrijgen zijn.

