Informatiebrief met betrekking tot maatregelen Coronavirus (COVID-19)

Beste cliënten en partners,
Op dit moment heerst er in Nederland een Coronavirus- (COVID 19) pandemie. Dat betekent dat veel
mensen binnen een korte tijd hetzelfde virus hebben. Samen met alle verloskundigenpraktijken in de regio
zijn er afspraken gemaakt omtrent het Coronavirus aan de hand van landelijke richtlijnen. Deze afspraken
gelden tot in ieder geval 06 April 2020. In deze brief informeren wij je hierover. Omdat de situatie snel
verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd daarom social media en de website van Fam in de gaten
zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen
Antwoord op vragen over virus en zwangerschap
Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen,
of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Voor het antwoord op dit soort vragen
verwijzen wij naar de site van RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden). Ook op
https://deverloskundige.nl vind je informatie.
Voor de gezondheid en veiligheid van jou, je baby en die van ons, wijzen wij je op een aantal belangrijke
zaken. Als je intensief contact hebt (gehad) met een persoon die het virus zou kunnen hebben, bijvoorbeeld
omdat het een huisgenoot is of iemand die in een risicogebied is geweest, kan hij of zij jou besmet hebben.
Je kunt dan koorts krijgen (lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger) en klachten als keelpijn,
hoofdpijn, verkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten. In dat geval, neem dan telefonisch contact op
met de huisarts.
Verder zijn de volgende hygiënische maatregelen belangrijk:
- Was regelmatig je handen
- Hoest of nies in je elleboog
- Gooi papieren zakdoekjes direct na gebruik weg
- Was handen regelmatig of wrijf ze in met handalcohol
- Schud geen handen en begroet mensen liever niet met kussen
- Houd sociale afstand
Waarom zijn maatregelen nodig?
Belangrijke reden om nu zo strikt te zijn is om verspreiding te beperken. Ook moet voorkomen worden dat er
zo veel mensen ziek worden door het Coronavirus, dat de ziekenhuizen niet meer de zorg kunnen verlenen
die nodig is. Daarnaast proberen we met deze maatregelen te voorkomen dat de verloskundig hulpverleners
massaal gaan uitvallen omdat zij besmet raken. Daardoor zou de geboortezorg in gevaar kunnen komen.
Op dit moment is het zo dat er in de hele regio genoeg verloskundigen, gynaecologen en verpleging zijn om
de geboortezorg op te vangen. Ook de kraambureaus in onze regio hebben geen personeelsproblemen. Dat
betekent dat alle benodigde geboortezorg door kan gaan. Wordt iemand verdacht van een Corona infectie,
of is het zeker dat iemand besmet is, dan krijg je natuurlijk toch hulp, maar zullen we samen moeten kijken
hoe dat veilig kan. Mochten er wel personeelsproblemen komen dan hebben wij afspraken in de regio om
dat met elkaar op te lossen.

Maatregelen tijdens de grieppandemie
De ontwikkelingen met betrekking tot het Coronavirus gaan snel. Voor ons en voor jullie heeft dat
verregaande consequenties. In onze regio Brabant geldt status rood, wat betekent dat in heel Brabant alleen
nog de medisch noodzakelijke geboortezorg wordt verleend. Dit betekent het volgende voor jullie:
- Wij geven geen hand.
- Zoals al eerder gecommuniceerd, worden de controles in de zwangerschap en het kraambed
geminimaliseerd en zullen waar mogelijk telefonisch plaatsvinden. Je wordt in dit laatste geval telefonisch
door ons op de hoogte gebracht hiervan. Wij bellen altijd met een anoniem nummer.
- Controles die wel plaatsvinden zullen we zo kort mogelijk houden.
- Betreden van alle spreekuurlocaties van Fam alleen wanneer je een afspraak hebt.
- Kom wanneer je een afspraak of echo hebt alleen, neem je partner en/of kinderen dus niet mee.
- Neem bij luchtwegklachten, verkoudheid en/of koorts eerst telefonisch contact op met Fam en kom na
overleg niet naar een eventueel geplande afspraak.
- Echo’s voor de 11 weken en liggingsecho’s worden niet meer gemaakt, tenzij er een medische reden is om
dat wel te doen. Ook de echo’s eigen verzoek worden niet meer gemaakt.
- Alle low-risk cliënten krijgen telefoon van de gynaecoloog dat hun 36 weken controle wordt afgezegd
indien medisch verantwoord.
- De nacontrole 6 weken na je bevalling gebeurt telefonisch. In dat geval word je gebeld op de afgesproken
tijd van je afspraak.
- Groepsbijeenkomsten, zoals de informatieavond, worden afgelast, in ieder geval tot 6 april 2020.
- Sta je op het punt van bevallen? De keuze voor een thuis-, kraamhotel of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij
het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt.
- Wanneer je gaat bevallen op de verlosafdeling of het kraamhotel mag er voorlopig maar één persoon,
naast medisch personeel, bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de
gang of ergens anders in het ziekenhuis.
- Beval je thuis, wanneer er geen sprake is van een medische indicatie, vragen we je ook om het aantal
mensen aanwezig bij je bevalling te beperken.
- Bezoek bij Fam is welkom als het bezoek per cliënt/patiënt beperkt wordt tot 1 persoon per dag. Elke dag
mag iemand anders op bezoek komen.
- Tijdens het bezoekmoment mag de bezoeker de kamer niet verlaten. Zo proberen we verspreiding van
griepachtige virussen te voorkomen.
- Bij kinderen die zijn opgenomen mogen twee ouders per kind op bezoek komen.
- Ben je thuis, minimaliseer het kraambezoek en vraag ze alleen langs te komen als ze geen
ziekteverschijnselen hebben.
- De prikposten van Diagnovum hebben aangepaste openingstijden, of zijn in enkele gevallen gesloten. Kijk
hiervoor op: https://diagnovum.nl/locaties.
Probeer indien mogelijk gebruik te maken van de prikposten van Diagnovum in plaats van het ETZ. Wij zullen
per cliënt beslissen of het prikken uitgesteld kan worden of niet. Jullie gezondheid en zwangerschap zijn
daarbij leidend.
- Op de website van het RIVM staat de meest actuele informatie met betrekking tot Corona. We zullen jullie
zoveel mogelijk via onze website (www.fam.nl), social media en mail op de hoogte houden van de genomen
maatregelen en adviezen. Houd deze dan ook in de gaten!

We begrijpen hoe ingrijpend deze beslissingen voor jullie kunnen zijn, en hopen dat we snel weer terug
kunnen schakelen naar normale zorg. Helaas hebben we op dit moment geen andere keus dan om het zo te
doen.

