
 

 

Geboortezorg gaat door – deel 4 
Namens alle ketenpartners geboortezorg ’s-Hertogenbosch – Nieuwsbrief 22 december 2020 

 

Aan alle kersverse ouders, zwangeren en partners, 

Met deze nieuwsbrief willen we duidelijkheid geven over de coronamaatregelen in de 

geboortezorg. Er zijn aanpassingen, maar we vinden het belangrijk om te vermelden dat de 

gangbare geboortezorg nog steeds door gaat! Het blijft heel belangrijk dat je niet afwacht, maar 

contact op neemt met vragen of klachten. Bel áltijd met de assistente, dienstdoende verloskundige, 

polikliniek of verloskamers wanneer je je ergens zorgen over maakt. 

 
Voor een overzicht van aanpassingen verwijzen wij naar de websites http://allesoverzwanger.nl en 

https://www.pharos.nl/zwanger-of-bevallen-en-het-corona-virus/. Hou ook de website van je 

zorgaanbieder in de gaten.  

 

De maatregelen/aanpassingen gelden voorlopig  t/m 19 januari 2020. 

 

Belangrijk!  

 Had je in de afgelopen 24 uur last van hoesten, neusverkoudheid, koorts boven 38 graden of 
benauwdheid?  

 Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?  

 Ben je corona positief getest en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

 Heb je een huisgenoot/ gezinslid met het coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen 
contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij klachten had? 

 Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 
coronavirus is vastgesteld?  

 Ben je op reis geweest naar een oranje of rood risicogebied?  
 
Wanneer je één van deze vragen met ‘ja’ moet beantwoorden en een afspraak bij ons hebt staan, bel 
ons dan. We zullen met je overleggen of de afspraak verzet kan worden. 
 
Bezoek aan de verloskundigenpraktijk of het ziekenhuis 
Bij controle in de verloskundigenpraktijk vragen we je alleen te komen. Als dat niet mogelijk is, mag 

je maximaal één begeleider meenemen. Desinfecteer bij binnenkomst je handen, of was ze 

zorgvuldig en draag een mondkapje. Houdt waar het kan 1,5 meter afstand van anderen en let op de 

aanwijzingen in de wachtkamer. Kom niet te vroeg of te laat op je afspraak.  

 

In het ziekenhuis op de polikliniek Gynaecologie is je partner welkom bij alle afspraken maar als de 

wachtkamer vol is, vragen we je partner te wachten in de hal voor de afdeling D2. Kinderen mogen 

niet mee komen naar de afspraak. 

 

Bij een afspraak voor het versiespreekuur mag één persoon met je meekomen.  

 

 

 

http://allesoverzwanger.nl/
https://www.pharos.nl/zwanger-of-bevallen-en-het-corona-virus/


 

 

Bezoek of begeleider in het ziekenhuis 

Ontvang je bezoek of gaat er iemand met je mee? Bezoek of begeleiders met (weinig) klachten die 

passen bij het coronavirus kunnen niet worden toegelaten in het ziekenhuis. Naast de beide ouders, 

mag in het ziekenhuis nog één extra bezoeker per dag naar de afdeling komen. Kinderen tellen ook 

als bezoek. Grootouders adviseren we af te wegen of een bezoek aan het ziekenhuis tijdens de 

opvlamming van het coronavirus raadzaam is. 

 

Huisbezoek 
Komen we je thuis een bezoek brengen, zorg dan dat je goede handhygiëne toepast. Ook is het fijn 
als wij onze handen bij je kunnen wassen en deze kunnen drogen met een schone handdoek of 
papieren wegwerp handdoekjes. We zullen het bezoek zo kort mogelijk houden en als dat mogelijk is 
1,5 meter afstand houden. Ook zullen wij soms aanvullende beschermingsmaterialen dragen. 
 
Bevalling                                                                                                                                                                                                                                                           
We zullen je vragen naar je gezondheid en die van je huisgenoten. Als iemand coronaklachten heeft 
zullen we je thuis bezoeken in beschermende kleding. Er mag één persoon mee naar de bevalling, dit 
zal meestal de partner zijn. Om het aantal personen op de verloskamers van het JBZ te beperken, 
blijven de verloskundige en kraamverzorgende niet bij de bevalling, als de zorg tijdens de bevalling 
wordt overgenomen door het ziekenhuis.  
 
Kraambed 
De verloskundige bezoekt je minimaal één keer in het kraambed. De andere controles doen we 
telefonisch of als videoconsult. Uiteraard wijken we hier van af wanneer dit (medisch) noodzakelijk 
is.  
 
De kraamzorgorganisaties geven gezinnen met (een verdenking op) coronabesmetting zorg op 
afstand en/of met beschermingsmiddelen.  
 
Voor kraamgezinnen waar geen (verdenking op) een coronabesmetting is, gaat de intake digitaal en 
vragen we dringend  om geen bezoek te ontvangen tijdens de kraamweek als de kraamverzorgende 
aanwezig is (uitzondering voor zorgverleners). Als de kraamverzorgende niet in huis is, mag je bezoek 
ontvangen volgens de landelijke richtlijnen.  

De aangifte van de geboorte bij de gemeente ’s-Hertogenbosch moet je online doen. Inloggen met je 
DigiD is verplicht.  

GGD 

De afspraken van de GGD Hart voor Brabant met zwangeren, jonge baby's en kinderen in de leeftijd 
van 0 tot 12 jaar gewoon door.  
 
We gaan door met de vaccinatie tegen kinkhoest in de zwangerschap. Kom dus alsjeblieft langs voor 
deze vaccinatie, want dit is belangrijk voor de bescherming van jou en jullie kind. 
 
Na de geboorte komen wij langs voor de hielprikscreening en de neonatale gehoorscreening. 
Vervolgens is er rond 2 weken na de geboorte een afspraak met de jeugdverpleegkundige. We 
overleggen daarbij met jullie hoe dit plaatsvindt: thuis, op het consultatiebureau of via beeldbellen. 
Als er redenen zijn om een huisbezoek te brengen, dan doen we dat (alleen als er geen zieken zijn in 
huis).  Daarna nodigen we jullie samen met jullie baby uit op het consultatiebureau voor het 4-weken 
contactmoment met de jeugdarts. Hebben jullie vragen of zorgen over jullie kindje dan kun je bellen 

https://www.s-hertogenbosch.nl/geboorteaangifte/


 

 

naar: 0900 463 64 43,  een bezoek brengen aan onze site www.ggdhvb.nl of vragen stellen via de 
Ouderchat (serviant.nl). 
 
Informatieavond ‘Bevallen in het ziekenhuis’ online 
De informatieavond over bevallen in het ziekenhuis doen we tijdelijk als webinar. De eerstvolgende 
keer is dit op donderdag 14 januari 2021. Tijdens het  webinar delen we ook de nieuwste informatie 
over de maatregelen. Aanmelden kan via de website van het JBZ:  
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/informatieavond-bevallen-in-het-ziekenhuis-tijdelijk-via-
webinar.  
 
Tot slot 

Meer informatie en antwoorden op je vragen over het coronavirus vind je op de website van 

het RIVM of Thuisarts. Ook kun je bellen naar het landelijk informatienummer 0800 – 13 51 of 

de GGD ’s-Hertogenbosch op telefoonnummer 0900 – 364 64 64. 

 
Wederom dank voor jullie medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens alle partners in de geboortezorg van het VSV @verlosdenbosch 
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