Onderbouwing KNOV Corona-routekaart
Update 17/12/2020

Introductie
Op 13 oktober 2020 introduceerde het kabinet de routekaart met de 5 risiconiveaus in tijden van
corona. De werkgroep Corona heeft op 14 oktober een nieuw document gepubliceerd, de KNOV
Corona-routekaart Verloskunde. Op 17 december heeft de werkgroep opnieuw aanpassingen gedaan
aan de routekaart, de afweging en onderbouwing kan je lezen in dit document.
De KNOV Corona-routekaart is primair bedoeld voor eerstelijns verloskunde in Nederland.

Doel van dit document
Het doel van dit document is om inzicht te geven in welke variaties in de verloskundige zorg passend
zijn per risiconiveau. Met deze onderbouwing wil de werkgroep leden meenemen in de
totstandkoming van de Corona-routekaart

De gemaakte afwegingen en daarbij passende keuzes
•

•

•

•

Reguliere zorg
De KNOV werkgroep Corona heeft getracht op elk risiconiveau de reguliere zorg zoveel
mogelijk te behouden, zodat aandacht voor zowel sociale als medisch aspecten binnen de
verloskundige zorg zoveel mogelijk geborgd blijven. Dit is in lijn met de oproep van de
overheid om de reguliere zorg in Nederland zoveel mogelijk in stand te houden. Binnen ons
vakgebied betreft dit de preconceptie, prenatale zorg, natale zorg en de postnatale zorg
(inclusief anticonceptie).
Richtlijnen RIVM
De KNOV werkgroep Corona heeft getracht zo dicht mogelijk bij de adviezen van het RIVM en
het kabinet te blijven en geen uitzondering te vormen op de algemeen geldende dringende
adviezen.
Centering Pregnancy (CP)
De reguliere zorg in ons vakgebied wordt zowel individueel, als in de vorm van Centering
Pregnancy (CP) aangeboden. Dat laatste scharen we expliciet onder reguliere zorg. Voor
informatie over CP in lijn met de RIVM-maatregelen verwijzen wij naar de pagina van CP op
www.kennisnetgeboortezorg.nl.
Toepasselijk voor
De KNOV Corona-routekaart gaat uitdrukkelijk over zwangere /barende /kraamvrouwen
zonder coronaklachten en/of vrouwen die niet recent positief zijn getest op corona. De PBMadviezen voor de zorg van een cliënt met corona-gerelateerde klachten of een positieve test
vind je in het document PBM.
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Bescherming zorgverleners en anderen
Om zowel de veiligheid van de zwangere, haar partner en die van de zorgverlener te
bewaken is er aandacht in de KNOV Corona-routekaart voor de algemene individuele RIVMmaatregelen die gelden voor de gehele bevolking. (o.a. 1,5 meter, handhygiëne,
mondneusmaskers). Deze maatregelen en de specifieke maatregel voor contactberoepen
(triagegesprek), blijven gelden.
Advies PBM
De KNOV werkgroep Corona heeft het initiatief genomen om als branchevereniging zelf PBM
adviezen in verschillende situaties te geven. De nu geldende PBM adviezen zijn tot stand
gekomen na advies per mail van het RIVM, wetenschappelijke beschouwing, feedback van
leden en consensus in de werkgroep.
Adviezen in de thuissituatie bij een cliënt
Adviezen van de Rijksoverheid in de thuissituatie zijn dringende adviezen. De thuissituatie is
beschermd in de grondwet, net zoals het recht op demonstratie en het recht op
geloofsuitoefening een bijzondere status hebben. Deze bijzondere status respecteert de
KNOV en daarom zijn alle adviezen in lijn gebracht met het advies van de RIVM. Een
zorgverlener in dit advies geldt niet als bezoeker.
N.B.: Het recht op een veilige werkomgeving blijft van kracht, er mag verwacht worden dat
aanwezigen in een woning 1,5 meter afstand bewaren, de hygiëne maatregelen naleven en
een mondneusmasker dragen. Eveneens mag verwacht worden dat extra aanwezigen anders
dan de bewoners van het huis de geldende quarantainemaatregelen naleven en dus bij
klachten niet aanwezig zijn. De werkgroep wil benadrukken dat zowel de overheid als de
KNOV dringende adviezen communiceert, geen wetten. Vraag je zwangere welke
maatregelen haar extra zwaar vallen, voel je vrij om daar waar het nodig is af te wijken van
de routekaart.
Minimale eisen verloskundige zorg
De KNOV Corona-routekaart geldt als minimaal zorgaanbod voor cliënten zonder Corona
gerelateerde klachten en/of de niet Corona-positieve zwangere.
Vanzelfsprekend is op indicatie maatwerk mogelijk. Het is zeer goed denkbaar dat er situaties
zijn waarin frequenter zorg aanbieden mogelijk en/of noodzakelijk is, net zoals op
indicatie/vraag van de cliënt minder zorg mogelijk is.
Afwijken van adviezen
Je kunt in individuele situaties onderbouwd afwijken van deze adviezen, bijvoorbeeld bij een
lage incidentie in je regio of bij een persoonlijke afweging.
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Lockdown
De KNOV werkgroep blijft alle ontwikkelingen volgen en zal de routekaart indien nodig updaten. We
streven ernaar om voortdurend zo dicht mogelijk op de actualiteit te zitten, maar zijn soms ook
afhankelijk van andere partijen.
Corona zal voorlopig de verloskundige zorg en ons werk blijven beïnvloeden. We zullen met elkaar
continu moeten blijven inspelen op wijzigingen in bestaande situaties, zowel landelijk, regionaal als
lokaal. De afstemming in de keten en binnen de individuele praktijkorganisaties vraagt om continue
alertheid. We realiseren ons dat deze alertheid en de vele aanpassingen veel van iedereen vragen.
Laten we, net als in de afgelopen periode, ook in de komende tijd met elkaar mogelijkheden blijven
zoeken om onze cliënten zo goed mogelijk te begeleiden. Laten we er voor elkaar zijn!
Mochten er vanwege Covid-19-besmettingen of quarantaine gevallen gaten vallen in de diensten,
dan kun je een beroep doen op onze capaciteitsinventarisatie en zullen wij je helpen aan reeds
aangemelde verloskundigen. Het is mogelijk om contactgegevens van beschikbare verloskundigen in
jouw regio op te vragen via de e-mail, zodat je tijdig kunt anticiperen op een mogelijk tekort.
N.B.: deze verloskundigen zijn waarneemsters met een gaatje in de agenda of niet praktiserende
verloskundigen. Wellicht dat je rekening moet houden met een (korte) inwerkperiode.
Mochten er specifieke problemen ontstaan waarbij je onze hulp nodig hebt dan zijn wij bereikbaar
via de gangbare kanalen: corona@knov.nl of de landelijke coördinatoren app.
We vragen je barmhartig om te gaan met de maatregelen. Door de lockdown zijn onderlinge
contacten verder ingeperkt en zullen veel zwangeren verder in hun cocon kruipen en hun contacten
verder beperken. Vanuit de vorige lockdown periode weten we dat zwangeren dit een eenzame
periode vonden. We weten ook dat ze hun partners enorm gemist hebben tijdens de contacten met
hun zorgverleners. De dagen zijn kort, en juist met de feestdagen voor de deur kunnen veel mensen
dit als een zware periode ervaren. Ons advies is om het gesprek actief te openen met de cliënt.
Vraag je zwangere welke maatregelen haar extra zwaar vallen, voel je vrij om daar waar het nodig is
af te wijken van de routekaart. Laten we omzien naar elkaar en naar onze zwangeren.

Met vriendelijke groet,
De KNOV werkgroep Corona
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