Corona versoepelingen per 19 mei 2021
In lijn met de overheid kondigt de werkgroep Corona de volgende versoepelingen aan:
Risiconiveau
Vanaf 19 mei 2021 verschuift het huidige risiconiveau op de KNOV-routekaart van ‘zeer ernstig’ naar
het niveau ‘ernstig’. Gezien het snelle aantal dalingen in de besmettingen en ziekenhuisopnames is
de verwachting dat er op korte termijn nog meer versoepelingen volgen.
Kwaliteit van zorg
Het uitgangspunt blijft om, zoals altijd, zoveel mogelijk reguliere zorg te leveren. De routekaart
beschrijft minimale zorg. Er is ruimte om regionaal te versoepelen, maar niet om op praktijkniveau
te verzwaren. Wij willen benadrukken dat het belangrijk is om in de regio met elkaar samen te
werken, adviezen te bespreken en met elkaar af te stemmen hoe de zorg er regionaal uit komt te
zien met de routekaart als basis en minimaal te leveren zorg. Wil je op praktijkniveau verder
versoepelen dan moedigen wij dit zeker aan!
Signalen capaciteitsproblemen
De KNOV en de SOV zijn zich bewust van het gebrek aan afgestudeerde verloskundigen. De
verwachting is dat dit een langdurig verschijnsel wordt als gevolg van gebrek aan stageplaatsen door
de pandemie. Daarom nogmaals de volgende oproep:

Oproep om meer VIO’s een stageplaats te bieden
Juist nu is voor de kwaliteit van zorg en het welzijn van alle verloskundigen in de nabije toekomst
het van levensbelang om toekomstige collega’s op te leiden.

De KNOV wordt graag op de hoogte gebracht van knelpunten in de zorgcapaciteit. Wanneer er in de
praktijk capaciteitsproblemen zijn of ontstaan, neem dan contact op met helpdesk@knov.nl.
De belangrijkste versoepelingen zijn:
-

2 huisgenoten zijn welkom (waaronder ook kinderen) in de spreekkamer, in de slaapkamer
en in de wachtkamer.
3 kraamvisites i.p.v. 2.
Boeken, tijdschriften, speelgoed mogen weer in de wachtkamer gelegd worden.
Intake weer fysiek.

N.B.: Als een client geen (betrokken) partner heeft, mag zij een externe ‘partner’ meenemen om haar
te ondersteunen.
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