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For English text: scroll down to page 3 & 4 

 
Amsterdam, 15 maart 2020 

 
Beste zwangere, 
 
Het COVID-19 (Corona) griepvirus heeft inmiddels grote impact op onze 
maatschappij. Voor zwangeren en baby’s (zowel in de buik als pas geboren) 
vormt het virus geen grotere bedreiging dan voor andere gezonde personen. 
De symptomen zijn meestal mild en een ziekenhuisopname is maar heel zelden 
nodig. Uit recent onderzoek bleek dat het virus niet via de placenta en 
navelstreng aan de baby wordt overgedragen. Goede (hoest)hygiëne en 
regelmatig de handen wassen blijven de belangrijkste manieren om 
besmetting te voorkomen. 
 
Op 13 maart jl is er door de Nederlandse Organisatie van Verloskundigen 
(KNOV) advies gegeven over het voorkomen van verspreiden van het COVID-19 
virus. Onderstaande maatregelen worden genomen om de kans op 
besmetting zo klein mogelijk te houden, dit voor zowel jullie als aanstaande 
ouders, maar ook voor ons als zorgverleners. De maatregelen gaan in per 
16 maart en zullen gelden tot in ieder geval 6 april  2020.  
 
Maatregelen in de zwangerschap 

- De meeste ingeplande zwangerschapscontroles gaan gewoon door. 
Echter de intake en de zwangerschapscontroles rond 24 en 33 weken 
kunnen in veel gevallen telefonisch plaats vinden. We bekijken per 
zwangerschap of dat verstandig is. Wanneer we een controle willen 
omzetten naar een telefonische afspraak, dan bellen we je hierover van 
te voren op. Dus heb je niks van ons gehoord: kom dan gewoon op de 
ingeplande tijd naar de praktijk. 

- Kom op tijd naar de controle maar niet te vroeg. Liefst hebben we steeds 
maximaal 1 persoon in de wachtkamer. 

- Neem daarom ook geen extra personen mee naar het spreekuur. Ook 
geen partner of kinderen. Zij kunnen evt. ‘aanwezig zijn’ via beeldbellen. 

- Omdat het Coronavirus zich ook hecht aan voorwerpen, hebben we 
boeken, tijdschriften, glazen, koffie/thee, speelgoed en dergelijke in de 
wachtkamer opgeborgen. De wachtkamer is dus behoorlijk kaal.  

- De controles zijn korter; we meten alleen de bloeddruk en controleren je 
baby en buik. De rest van de controle (aanvullende informatie, 
gelegenheid tot stellen van vragen) vindt telefonisch plaats in dezelfde 
week van de afspraak. Dit geldt ook voor het gesprek over de bevalling.  

- Het inloopspreekuur (hartjes-spreekuur) op dinsdag vervalt. 
- We geven jullie de komende tijd geen hand. 
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Maatregelen tijdens de bevalling 

- Vooralsnog heb je gewoon de keuze of je thuis of in het ziekenhuis wilt 
bevallen. Er is een noodscenario voor wanneer er heel veel 
verloskundige zorgverleners ziek thuis zijn. Dan wordt de zorg rondom 
de bevalling op 1 of 2 plaatsen geconcentreerd en heb je mogelijk geen 
/ minder keuzevrijheid. We zullen je daar natuurlijk zo snel mogelijk over 
informeren. 

- In veel ziekenhuizen mag je maximaal 1 persoon mee nemen naar de 
verloskamer. Ook mag er geen bezoek/familie wachten in de 
wachtkamer. 
 

Maatregelen na de bevalling 
- De visites in de kraamweek proberen wij zo veel mogelijk telefonisch te 

doen. Wanneer tijdens dat gesprek blijkt dat een huisvisite nodig is, dan 
zullen we natuurlijk komen. 

- We adviseren om het kraambezoek van familie/ vrienden tot een 
minimum te beperken. 

 
Wat te doen bij mogelijke griepklachten? 
Kom niet zonder overleg naar de praktijk. Heb je koorts (>38,0 rectaal 
gemeten), EN heb je luchtwegklachten of hoest je veel: neem dan telefonisch 
contact op met je eigen huisarts. 
 
Tot slot 

- De assistente is gewoon telefonisch bereikbaar, maar werkt vanuit huis. 
- Het spoednummer moet goed bereikbaar blijven. Daarom willen we 

jullie vragen om niet-spoedeisende vragen (over bijvoorbeeld het 
corona-virus) te stellen via een E-consult of telefonisch via  
020- 4635858. De assistente is op dit nummer in ieder geval op 
werkdagen van 8 tot 14u goed bereikbaar. Indien nodig of gewenst kan 
een verloskundige je bij specifieke vragen terugbellen. 

 
De manier waarop we de komende weken moeten gaan werken staat heel ver 
af van onze visie op betrokken en persoonlijke verloskundige zorg. Maar helaas 
is het nodig om tijdelijk deze strenge maatregelen in te voeren. We hopen op 
jullie begrip. Bij nieuwe veranderingen zullen we jullie per mail op de hoogte 
brengen. Wijzigingen zullen we ook via onze website en instagram 
communiceren. 
 
Hartelijke groet, 
 
Verloskundigen Oosterpark 
www.verloskundigenoosterpark.nl instagram: verloskundigen_oosterpark 
assistente (ma-vrij 8-14u):    020 - 4635858 
dienstdoende verloskundige (24/7):  06 -54626698 
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Amsterdam, 16 maart 2020 

 
Dear clients, 
 
The COVID-19 (Corona) virus has a major impact on our society. The virus 
poses no greater threat to pregnant women and their unborn or newborn 
babies than to other healthy individuals. The symptoms are usually mild and 
hospitalization is very rarely required. Recent research showed that the virus is 
not transmitted to the baby throught placenta or umbilical cord. Optimal 
(coughing) hygiene and regular had washing remain the most important ways 
to event infection.  
 
On March 13, the Dutch Organization of Midwives (KNOV) adviced us on how to 
prevent the spread of COVID-19. Measures are being taken to minimize the risk 
of infection, both for you as expecting parent(s), but alsof or us as healthcare 
providers. The measures will be effective as from March 16 until at least April  
6, 2020. 
 
Prenatal measures 

- Most scheduled pregnancy checks continue as normal. However, the first 
trimester intake and check-ups around 24 and 33 weeks can be done by 
telephone. We decide on this individually and  per pregnancy. If we 
prefer to convert a check into a appointment by phone, we will call you 
in advance. So if you haven’t heard from us, please come to 
the practice at the scheduled time. 

- Come to the prenatal check in time, but not too early. We prefer to have 
a maximum of 1 person in the waiting room. 

- Therefore, do not bring extra people to the consultation hour. Neither 
partner or children. If desired, they can be involved via conference call. 

- Since the coronavirus also attaches to objects, we have stored books, 
magazines, glasses, coffee/tea, toys and the like. The waiting room is 
quite empty now… 

- The checks are shorter; we only measure blood pressure and check your 
baby and belly. The rest of the check (additional info, opprtunity to ask 
questions) will be done by telephone and / or email in the same week of 
the appointment. This also applies to the conversation about childbirth. 

- The walk-in / listen to your baby’s heartbeat consultation hour on 
Tuesdays will be canceled for the time being. 

- We will not shake hands 
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measures during childbirh 

- For now there is, as otherwise, the choice to give birth either at home or 
in hospital. An emergency scenario exists for when too many obstetric 
care providers are sick at home. In that case natal care is concentrated 
in 1 or 2 hospitals and you may have no or less freedom of choice. When 
this is the case, we will of course update you a.s.a.p. 

- In many hopsitals you can take a maximum of 1 person to the delivery 
ward. Also, no visitors are allowed to wait in the hospital’s waiting room. 
 

Postnatal measures 
- Our visits during your maternity week are done by telephone as much as 

possible. If during that conversation it turns out that a house visit is 
necessary, we will of course stop by.  

- We advise to minimize the maternity visits of family/friends. 
- The 6-weeks postnatal check at the practice will be done via telephone 

or postponed for at least 3 weeks. We will contact you in advance. 
 
What to do in case of a possible Corona infection? 
Do not come to the practice without consultation. If you have a fever (>38,0 
measured rectally) AND if you have respiratory complaints or coughing: please 
contact your GP by telephone. 
 
Finally 

- The receptionist is normally available via phone but works mostly from 
home. 

- Our 24/7 emergency number must remain easily reachable. Therefore 
we kindly ask you to ask your non-urgent questions (for example about 
the corona virus) via an E-consultation or via telephone via 020 -
4635858. The receptionist answers your calls on working days from 8am 
to 2 pm. If necessary or desired, a midwife can call you back for specific 
information. 

 
The way we have to work in the coming weeks is very far from our vision of 
dedicated and peronal midwifery care. However, unfortunately, it is necessary 
to temporarily introduce these strict measures. We hope for your 
understanding. In case of any new changes, we will update you via email. We 
will also communicate via our website and Instagram. 
 
Kindest regards, 
 
Verloskundigen Oosterpark 
www.verloskundigenoosterpark.nl instagram: verloskundigen_oosterpark 
assistente (ma-vrij 8-14u):    020 - 4635858 
dienstdoende verloskundige (24/7):  06 -54626698 
	


