Nieuwsbrief KNOV 16 maart 2020
Landelijke adviezen gelden in ieder geval tot 6 april
We realiseren dat er regionale verschillen blijven m.b.t aantal besmettingen.
Navolging maatregelen
Wij signaleren een grote betrokkenheid in onze beroepsgroep, naar elkaar en naar onze cliënten.
Prachtig, hou dit vast!
Ook in deze crisissituatie laten wij zien een sterke beroepsgroep te zijn die uiterst geschikt is keuzes
te maken en de juiste risicoselectie toe te passen.
Een dringend beroep aan alle collega’s om het pandemieprotocol te volgen. Ook om eenheid te
bewaren onder collega’s en straks geen capaciteitsproblemen te krijgen.
Daarnaast dank aan alle waarneemsters en loondiensters waarvan wij begrijpen dat zij
praktijkhouders met man en macht helpen om de boel op te starten en draaiende te houden.
Definitie van klachten of milde klachten
Voor nu, volg de richtlijn van het RIVM. Er komt een nieuwe Flowchart. Hier hebben we echter nog
meer informatie voor inwinnen. Zodra het document definitief is, komt het online.
Adviezen met betrekking gebruik materiaal
Er leven vele vragen omtrent het materiaal en wat wel of niet te (her)gebruiken. De Taskforce heeft
deze vragen uitstaan bij het RIVM, echter deze heeft op vele ook geen pasklaar antwoord en hoopt
uiterlijk morgenavond met een advies te komen.
Kraamzorgorganisaties
Het advies om fysieke kraamvisites tot het minimum te beperken, vraagt natuurlijk ook wat van
kraamverzorgenden. Heb daar oog voor, spreek met de kraamverzorgende en het gezin de behoefte
af. Eventueel dagelijks bellen is ook een optie.
Kraamorganisaties vragen ons de gezinnen dringend te adviseren het kraambezoek af te zeggen of in
ieder geval te minderen zolang de kraamverzorgster in huis is. Zo lopen ook zij minder kans op
geïnfecteerd te worden.
Volle wachtkamers van andere disciplines in hetzelfde pand
Neem je verantwoordelijkheid om dit met andere disciplines kort te sluiten, landelijk wordt hier ook
aan gewerkt, maar probeer hen ook te overtuigen dat de maatregelen niet voor niets worden
genomen en dat de geboortezorg kwetsbaar is als collega’s ziek worden.
Badbevalling
Advies is voorlopig om zwangeren zonder klachten wel in bad te laten bevallen als die wens er is,
maar met klachten (hoesten of verkouden) niet. Het virus wordt overgedragen door ontlasting en
urine wat de kans op besmetting van de verloskundige of ondersteunend personeel groter maakt.
Ziekenhuizen kunnen afwijken van dit advies. Bespreek dit.

Druk op prikposten en laboratoria
Om de druk op collega’s te verminderen vragen wij jullie cliënten zelf op internet te laten kijken waar
en hoe de prikpost nog actief is.
Extra onkosten verloskundigen en praktijken
Komende weken worden extra kosten gemaakt of zijn al gemaakt zijn door praktijkhouders. We
onderzoeken of er een mogelijkheid is om deze kosten dekkend te kunnen maken.
Denk als praktijkhouder ook aan het creatief inzetten van waarneemsters en loondiensters die nu
mogelijk minder spreekuren zullen draaien waarvoor ze wel zijn gecontracteerd.
JGZ/consultatiebureaus
Ga in je eigen regio na welke richtlijnen zij gaan hanteren. Deze verschillen nog sterk en het is
daarom van belang dat je weet wat er in jouw regio speelt.
Beschermingsinstructies
In het NHG dossier (https://www.nhg.org/coronavirus) staan beschermingsinstructies en de
praktijkkaart over het aan- en uittrekken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze staan ook op
knov.nl.

