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Amsterdam, 4 oktober 2020 
 

 
Na een relatief rustige zomer, nemen de laatste weken de zorgen toe over een 
tweede fase in de Corona-pandemie. Dat vraagt - helaas – ook in onze 
praktijk om aanscherping van de maatregelen rondom verdere verspreiding 
van het virus. Voor jullie en onze gezondheid. Wat dit voor jullie vanaf 5 oktober 
betekent, lees je in dit document. 
 
Zwangerschap 

- Heb je verkoudheidsklachten, koorts en/of een bewezen Corona-infectie? 
Kom niet naar de praktijk maar neem telefonisch contact met ons op voor 
informatie en verdere afspraken. 

- Ben je in quarantaine na sociaal contact of na verblijf in een code 
rood/oranje gebied? Kom niet naar de praktijk, overleg met ons op welke 
termijn we een afspraak maken. 

- Alle geplande controles op de praktijk gaan gewoon door. Wel proberen we 
de controles iets compacter te houden om contact tussen vertrekkende en 
aankomende zwangeren te vermijden. NB: 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 

- Was bij binnenkomst in de praktijk je handen of desinfecteer met 
handalcohol. 

- We vragen jullie om in de praktijk een (niet-medisch) mondkapje te dragen. 
- Er mag bij ‘mijlpaalcontroles’ één persoon met je mee komen naar de 

praktijk. Voor deze persoon geldt wel dat hij / zij klachtenvrij is, een 
mondkapje draagt en 1,5 meter afstand bewaart tot andere aanwezigen en 
medewerkers. Je kunt je partner mee nemen bij de echo’s, intake, tweede 
controle, bevallings-bespreking en bij de controles rond de uitgerekende 
datum. Bij de andere controles kan een partner eventueel deelnemen via 
beeldbellen. 

- In de wachtkamer mogen maximaal 3 personen aanwezig zijn. Zijn er meer 
dan 3 wachtenden? Dan vragen we partners 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. 

- Het inloop spreekuur om naar het hartje te luisteren willen voorlopig 
voortzetten, maar als het te druk wordt zullen we dit moeten annuleren.  

- We dragen een mondkapje en schudden geen hand. 



 
 

 
Bevalling 

- Bij een medische óf niet medische bevalling in het ziekenhuis mag er altijd 
tenminste 1 persoon bij je zijn, bijvoorbeeld je partner. Deze persoon moet 
meestal wel een mondkapje dragen. In sommige ziekenhuizen mag je 2 
personen mee nemen. Deze richtlijnen veranderen regelmatig maar de 
partner is ALTIJD welkom. 

- Bij een thuisbevalling mogen er 2 personen bij je zijn. In je eigen huis hoef je 
geen mondkapje te dragen. 

- Wij en andere zorgverleners dragen tijdens de bevalling een mondkapje, soms 
ook spatbril, gezichtsscherm en/of schort.  

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

- Als de vrouw of de partner tijdens de bevalling klachten van Corona of een 
bewezen Corona-infectie heeft, zullen wij extra beschermende kleding dragen. 
Dit geldt zowel voor een thuis- als een ziekenhuisbevalling.  

- Een partner met corona-klachten mag in geval van een keizersnede niet mee 
naar de operatiekamer. 

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

 
Na de bevalling 

- We komen in principe twee keer bij jullie thuis langs. Daarnaast hebben we 1 
a 2 keer telefonisch contact. 

- We dragen tijdens huisbezoeken een mondkapje en houden, als dat mogelijk 
is, afstand. 

- Kraamzorg komt dagelijks bij jullie voor controles en advies. 
- We adviseren om het kraambezoek van familie/ vrienden tot een minimum te 

beperken, om te voorkomen dat je als verse ouder ziek wordt. 
- Nacontroles op de praktijk gaan vooralsnog gewoon door. 

 
 

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 (hoest)hygiëne en regelmatig de handen wassen 
blijven de belangrijkste manieren om besmetting te voorkomen. 
 
 
Wat te doen bij griepklachten of een mogelijke Corona-besmetting? 
Kom niet zonder overleg naar de praktijk. Heb je koorts (>38,0 rectaal 
gemeten), en/of heb je verkoudheids- of luchtwegklachten? Hoest je veel? Laat 
je testen op Corona! Bel voor een afspraak met 0800-1202 (7 dagen per 
week, 8-20u)  Ben je benauwd, maak je je zorgen? Bel dan gerust met ons of 
met je huisarts. 
 
De manier waarop we de komende weken weer moeten gaan werken staat 
ver af van onze visie op betrokken en persoonlijke verloskundige zorg. Maar 
helaas is het nodig om de maatregelen tijdelijk weer wat aan te scherpen. 
We hopen op jullie begrip. Bij nieuwe veranderingen zullen we jullie per mail 
op de hoogte brengen. Wijzigingen zullen (ook) via onze website en 
instagram gecommuniceerd worden. 
 
Voor nu wensen we jullie een gezonde zwangerschap en bevalling, en alle 
goeds en gezondheid voor jullie en jullie naasten. 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Team Verloskundigen Oosterpark 

 
 
Scroll down for English 

 
 
  



 
 
 
 
 

 
 
 
Amsterdam, October 4, 2020 

 
 
Dear clients, 
  
After a relatively quiet summer, concerns about a second phase in the Corona 
pandemic have been growing in recent weeks. Unfortunately this asks for 
tightening up of the measures surrounding the further spread of the virus, also 
in our practice. For you and our health. In this document you can read what this 
means for you as of October 5. 
 
 
Pregnancy 

- Do you have a cold, fever and / or a proven Corona infection? Do not come to 
the practice, but contact us by telephone for information and further 
appointments. 

- Are you in quarantine after social contact or after staying in a code red / 
orange area? Do not come to the practice, contact us to make a new 
appointment. 

- All scheduled check-ups on the practice continue as usual. We will try to keep 
the check-ups a bit more compact in order to avoid contact between departing 
and arriving clients. If you prefer to schedule some of the check-ups by 
telephone, you can usually do so. Please contact the receptionist. 

- Wash your hands or disinfect with hand alcohol upon entering the practice. 
- We ask you to wear a (non-medical) mouth mask in our practice. 
- One person is allowed to accompany you to the practice at ‘milestone’checks, 

but this person must be free of Corona-symptoms and should keep a 1.5 meters 
distance from other attendees and employees. You can bring your partner with 
you to the ultrasounds, intake, second check, delivery meeting and check-ups 
around the due date. In the other checks, a partner can possibly participate via 
video calling. 

- 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 more quiet. 

- 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. 

- For the time being, we want to continue the walk-in consultation hours to listen 
to the heart. However if it gets too busy we will have to cancel this.. 

- We will wear a medical mouth mask and will not shake hands. 
 

 
 

	



 
 
 

Childbirth 
- In the event of an outpatient or medical delivery in hospital, at least 1 person 

may always be with you, for example your partner. These person(s) usually 
have to wear a mouth mask. In some hospitals you are allowed to bring 2 
people. These guidelines change regularly, but your partner is ALWAYS 
welcome. 

- During a home birth, 2 people may be with you. 
- We and other care providers wear a mouth mask during delivery, sometimes 

also splash goggles or face shield. 
- If a woman has a proven corona infection with fever during childbirth, this is a 

reason for a medical delivery with continuous fetal monitoring. 
- If the woman or partner has symptoms of Corona or a proven Corona infection 

during delivery, we will wear extra protective clothing. This applies to both 
home and hospital births. 

- A partner with coronasymptoms is not allowed to accompany you to the 
operating theater in case of a Caesarean section. 

- At the time of writing, the Corona pandemic, as in spring, has no effect on the 
capacity of the obstetric departments in the Greater Amsterdam region. This 
means that all delivery units are open and that, as usual, you can safely choose 
between an outpatient or a home birth. There is a emergency scenario 
designed for when many obstetric care providers are sick at home. Then the 
care around the delivery will be concentrated in 1 or 2 places and you may 
have no / less freedom of choice. We will of course inform you about this as 
soon as possible. 

 
 

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

other postnatal chek-ups during the first maternity week are done by 
telephone.  

-  We wear mouth caps during house visits and, if possible, keep our distance 
-   Maternity care comes to you daily for checks and advice. 
-  We advise you to keep the maternity visit of family / friends to a minimum, to 

prevent you, as a fresh parent,  from becoming ill. 
-  6-weeks postnatal evaluation at the practice will continue as usual. 

 
 
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 
remain the most important ways to prevent infection.  



 
 

 
What to do in case of a possible Corona infection? 
Do not come to the practice without consultation. Do you have a fever (> 38.0 
measured rectally), and / or do you have cold or respiratory complaints? Do 
you cough a lot? Get tested for Corona! Call for an appointment on 0800-1202 
(7 days a week, 8 am-8pm) Are you short of breath, are you worried? Feel free 
to call us or your doctor. 
 
The way in which we have to work in the coming weeks is far from our vision of 
committed and personal midwifery care. But unfortunately it is necessary to 
tighten up the measures temporarily. We hope for your understanding. We will 
notify you by email of new changes. Changes will (also) be communicated via 
our website and instagram. 
 
For now, we wish you a healthy pregnancy and delivery, and all the best and 
health for you and your loved ones. 

 
 
Kindest regards, 
 
Team Verloskundigen Oosterpark 
 
www.verloskundigenoosterpark.nl  Instagram: verloskundigen_oosterpark 
receptionist (ma-vrij 8-14u):   020 - 4635858 
midwife on call (24/7):    06 -54626698 
 

 
 
	


