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For English; scroll down to page 4 
 
 
Amsterdam, juli 2020 
 
 
Beste zwangere, 
 
In maart jl werden we allemaal flink overvallen door alle maatregelen en 
richtlijnen rondom de Corona / COVID-19 pandemie. De verloskundige zorg in 
onze regio heeft door de pandemie gelukkig niet onder extra druk gestaan. 
Geleidelijk – en met de juiste voorzorgsmaatregelen – bewegen we terug naar 
onze vertrouwde manier van werken. Naar aanleiding van meerdere 
versoepelingen hebben de beroepsverenigingen van verloskundigen en 
gynaecologen de richtlijnen aangepast. Wat dit voor jullie per juli 2020 betekent, 
lees je in dit document. 
 
 
Zwangerschap 

- We plannen alle controles in als ‘gewone’ controles op de praktijk en volgens 
ons normale controleschema. Dus geen telefonische afspraken meer. Als je 
het zelf prettiger vindt om een deel van de controles telefonisch te plannen, 
dan kan dat meestal. Neem hierover dan contact op met de assistente. 

- Bij binnenkomst in de praktijk graag de handen wassen / desinfecteren. 
- We schudden geen handen. 
- Er mag één persoon met je mee komen naar de praktijk, maar voor deze 

persoon geldt natuurlijk wel dat hij / zij klachtenvrij is en 1,5 meter afstand 
bewaart tot andere aanwezigen en medewerkers. We hebben een kleine 
praktijk en dit zal soms best lastig zijn. Daarom willen we jullie vragen om niet 
iedere controle samen te komen, maar bijvoorbeeld wel bij de echo’s, intake, 
tweede controle, bevallingsbespreking en bij de controle rond de 
uitgerekende datum. Wanneer de zwangere geen Nederlands of Engels 
spreekt, begrijpen we dat er vaker iemand mee zal komen om te vertalen. 

- Onder de huidige omstandigheden kunnen er in de wachtkamer maximaal 3 
personen aanwezig zijn. Zijn er meer dan 3 wachtenden? Dan vragen we de 
partners om buiten te wachten totdat de praktijk rustiger is. 

- Kom op tijd naar de controles maar niet te vroeg om te voorkomen dat de 
wachtkamer te druk wordt. 

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

- Ook bij de echo’s op het echocentrum mag je weer één persoon mee nemen. 
- Per 1 juli heropenen we het inloopspreekuur om naar het hartje te luisteren, op 

dinsdag van 17:30 tot 18u. Let er ajb op dat de wachtkamer niet te druk wordt! 

	



	 2	

- Als alternatief voor onze informatieavonden over de bevalling hebben we 
info-filmpjes opgenomen. Je ontvangt rond 30 weken de link en code om deze 
te bekijken. Daarnaast organiseren we interactieve Zoom-bijeenkomsten over 
de bevalling, zie de website voor meer info en data. 

 
Bevalling 

- In de Amsterdamse ziekenhuizen mag er, buiten de zorgverleners om geteld, 
in ieder geval één persoon bij je bevalling aanwezig zijn. Meestal zal dit de 
partner zijn. In enkele ziekenhuizen mag ook een tweede persoon mee. Bij een 
thuisbevalling mogen twee personen aanwezig zijn. Voorwaarde is wel dat de 
tweede persoon geen Corona-symptomen heeft. 

- Als een vrouw tijdens de bevalling een aangetoonde Corona-infectie heeft, is 
dat een reden voor een medische bevalling bij de gynaecoloog. 

- Als de partner tijdens de bevalling klachten van Corona of een bewezen 
Corona-infectie heeft, mag hij/zij wèl bij de bevalling zijn. Hem /haar wordt 
gevraagd een mondkapje te dragen en de zorgverleners zullen extra 
beschermende kleding dragen. Dit geldt zowel voor een thuis- als een 
ziekenhuisbevalling. De enige maatregel is dat een partner met Corona-
klachten in geval van een keizersnede niet mee mag naar de operatiekamer. 

- Ten tijde van dit schrijven heeft de Corona-pandemie nog altijd geen effect op 
de capaciteit van de verloskunde afdelingen in de regio Groot Amsterdam. Dat 
betekent dat alle verlosafdelingen gewoon open zijn en dat je op dit moment, 
net als normaal, veilig kunt kiezen tussen een poliklinische of een thuisbevalling.  

 
 

Na de bevalling 
- We komen in het kraambed tenminste twee keer bij jullie thuis langs. 

Daarnaast hebben we 1 a 2 keer telefonisch contact. Kraamzorg komt 
dagelijks bij jullie voor controles en advies. 

- We plannen weer nacontroles op de praktijk, ongeveer 6 weken na de 
bevalling. 

 
 

Corona en zwangerschap 
Voor de volledigheid willen we nog benoemen dan het Coronavirus voor 
zwangeren en baby’s (zowel in de buik als pas geboren) geen grotere 
bedreiging vormt 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.  
Eén van de symptomen van een infectie met Corona kan koorts zijn. Het 
langdurig hebben van koorts (>38,0°C rectaal gemeten) in de zwangerschap 
kan wél nadelig zijn. Daarom adviseren we je bij koorts paracetamol te 
gebruiken, tot 6 tabletten van 500mg per dag. Is je temperatuur, ondanks 
paracetamol, hoger dan 38,0°C? Neem dan contact op met ons of je huisarts.  
Social distancing, goede hygiëne en regelmatig de handen wassen blijven 
waarschijnlijk toch de belangrijkste manieren om besmetting te voorkomen. 
 
 
 



	 3	

Wat te doen bij mogelijke griepklachten? 
Blijf thuis en kom niet zonder telefonisch overleg naar de praktijk.  
Heb je koorts en/of heb je luchtwegklachten of hoest je veel? Heb je keelpijn of 
verminderde reuk en smaak? Laat je testen op Corona. Per 1 juni kan iedereen 
zich, 7 dagen per week, gratis laten testen. Neem hiertoe contact op met de 
GGD via 0800-1202 of via ggd.amsterdam.nl/coronavirus 

 
 

Bij grote nieuwe veranderingen zullen we jullie zo spoedig mogelijk op de 
hoogte brengen. Wijzigingen zullen we via onze website en instagram 
communiceren.  
 
We hebben de afgelopen maanden gemerkt en gevoeld dat jullie begrip 
hebben voor alle maatregelen. Nogmaals veel dank daarvoor!  
Voor nu wensen we jullie een gezonde zwangerschap en bevalling, en alle 
goeds en gezondheid voor jullie en jullie naasten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Verloskundigen Oosterpark 
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Amsterdam, July 2020 
 
 
Dear clients, 
 
Last March, we were all taken by surprise by all measures and guidelines 
surrounding the Corona / COVID-19 pandemic. Fortunately, obstetric care in our 
region has not been under extra pressure due to the pandemic. Gradually - and 
with the right precautions - we return to our familiar way of working. Following 
several relaxations, the associations of midwives and gynecologists have 
amended the guidelines. You can read what this means for you as of July 2020 
in this document. 
 
Pregnancy 

- we reschedule all check-ups as "regular" check ups on the practice and 
according to our normal schedule. So no more appointmenmts by phone. If 
however you prefer to schedule some of the checks over the phone, this is 
usually possible. Please contact the receptionist about this. 

- at arrival at the practice, please wash / disinfect hands. 
- we will not shake hands. 
- one person is allowed to accompany you to the practice, but this person must be 

free of Corona-symptoms and should keep a 1.5 meters distance from other 
attendees and employees. We have a small practice and this will sometimes be 
quite difficult. That is why we would want to ask you not to come together every 
check-up, but for example only at the ultrasounds, intake, second check, delivery 
discussion and at the check-up around the due date. When our client does not 
speak Dutch or English, we understand that someone will come along more 
often to translate. 

- under the current circumstances, a maximum of 3 people can be present in the 
waiting room. More than 3 people waiting? Then we ask the partners to wait 
outside until the practice is less crowded 

- come to the check-ups on time but rather not too early to avoid the waiting 
room getting too crowded. 

- 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. 

- you may also bring one person to your ultrasounds at the ultrasound center. 
- as of July 1, we reopen the walk-in consultation hours to listen to the baby’s 

heart, on Tuesdays from 5:30 pm to 6 pm. Please make sure that the waiting 
room doesn’t get too crowded! 

- We have digitized our information about childbirth and are working on English 
subtitles. We expect this to be done by the end of August. Around 30 weeks, you 
will receive an invitation and code to watch the films. We will also organize 
interactive English spoken Zoom meetings about childbirth, see the website for 
more info and data. 
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Childbirth 

- In the Amsterdam hospitals, one person may be present at your birth, apart 
from the care providers. Usually this will be the partner. In some hospitals a 
second person is admitted. At a home birth; two persons may be present. 
Obviously, this second person should be free of any Corona symptoms.  

- If a woman has a proven Corona infection during childbirth, this is a indication 
for a medical delivery with the gynecologist’s team. 

- Ii the partner has symptoms of Corona or a proven Corona infection during 
delivery, he/she may still attend the delivery. He/she will be asked to wear a 
facemask and caregivers will wear extra protective clothing. This applies to both 
home and hospital deliveries. If a partner has Corona-like complaints he/she is 
not allowed to come to the OR in case of a C-section. 

- at the time of writing, the Corona pandemic still hasn’t had any effect on the 
capacity of the obstetrics departments in the Greater Amsterdam region. This 
means that all delivery departments are open and that you can safely choose 
between an outpatient delivery or a home birth, just like normal. 

 
 

Postnatal measures 
-  we will visit you and your baby at least two time for postnatal evaluation. Our 

other postnatal chek-ups during the first maternity week are done by telephone. 
Maternity care comes to you daily for checks and advice. 

-  we can schedule postnatal follow-up appointments at the practice again, 
approximately 6 weeks after your delivery. 
 
 
Corona and pregnancy 
For the sake of completeness we would like to mention that the Coronavirus 
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. 
One of the symptoms of a Corona infection may be a fever. Long-term fever  
(> 38.0°C measured rectally) in pregnancy can be harmful. That is why we 
advise to use paracetamol in case of fever, up to 6 tablets of 500mg per day. Is 
your temperature still higher than 38.0 ° C despite paracetamol? Then do not 
hesitate to contact us or your GP.  
Social distancing, optimal (coughing) hygiene and regular hand washing most 
likely remain the most important ways to prevent infection.  

 
 
What to do in case of a possible Corona infection? 
Stay at home and do not come to the practice without consultation. 
Do you have a fever and / or do you have respiratory complaints or do you 
cough? Do you have a sore throat or decreased smell and taste? Get yourself 
tested on Corona. As of 1 June, GGD provides free tests for everyone 7 days a 
week. Please contact the GGD at 0800-1202 or at 
ggd.amsterdam.nl/coronavirus. 
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In case of any new major changes, we will update you via email. We will also 
communicate via our website and Instagram. 
 
We have noticed and felt in recent months that you have understanding for the 
measures we have had to take. Again many thanks for that! 
For now, we wish you a healthy pregnancy and delivery, and all the best and 
health for you and your loved ones. 
  
 
 
Met vriendelijke groet 
Kindest regards, 
 
Verloskundigen Oosterpark 
www.verloskundigenoosterpark.nl  Instagram: verloskundigen_oosterpark 
assistente (ma-vrij 8-14u):    020 - 4635858 
dienstdoende verloskundige (24/7):  06 -54626698 
	
	
	


