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Corona-virus 

Informatie voor cliënten/patiënten van VSV Zoetermeer 

Heel de wereld is in de ban van het Corona-virus (COVID-19). Om capaciteitsproblemen in de acute 
zorg te voorkomen, wordt er een beroep gedaan op de hele bevolking en zijn ook wij genoodzaakt 
om maatregelen te nemen.  

Het VSV Zoetermeer volgt wat betreft het Corona virus de adviezen op van de overheid, het RIVM, de 
GGD en de microbioloog van het LangeLand Ziekenhuis.  

Daarnaast willen we onze cliënten/patiënten vragen om begrip te hebben voor de volgende 
maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen.  

Deze maatregelen gelden vanaf  maandag 16 maart a.s. tot en met tenminste 6 april a.s.: 

Algemeen: 
• Onze zorgverleners geven u geen hand maar een glimlach. 
• Wij volgen de hygiënerichtlijnen van het RIVM wat betreft handhygiëne, hoesten en niezen. 
• Wij verzoeken u dringend om deze hygiënerichtlijnen eveneens te volgen (zie link naar de 

richtlijnen onderaan deze informatie) 
• Onze informatiebijeenkomsten, zoals de borstvoedingscursus, kraaminformatie- en 

informatieavond “Bevallen in het LangeLand”,  zijn voorlopig gecanceld. 
• Het is mogelijk dat uw vertrouwde zorgverlener ook vanwege Corona uitvalt. In dat geval 

vragen we  begrip voor het feit dat u wellicht een onbekende VSV -collega treft. 
• Wij vragen u zoveel mogelijk  alleen naar het verloskundig spreekuur te komen. Een 

uitzondering is de (termijn)echo, hierbij is uw partner, indien niet ziek, ook welkom! 
• Wij vragen u bij binnenkomst uw handen zorgvuldig  te wassen of het pompje met 

handalcohol te gebruiken. Deze staat voor u klaar op de praktijk of polikliniek. 
• Indien u zelf ziekteverschijnselen hebt, meldt u zich dan af. 
• Broertjes/zusjes, familie of vrienden mogen voorlopig niet mee. 
• Fysiek contact wordt beperkt en is van korte duur. 
• In de dagen voorafgaand aan uw afspraak wordt er contact met u opgenomen. Hierbij 

beantwoorden wij alvast vragen en geven advies of instructies. 
• We zullen u dan alleen kort zien voor het meten van de bloeddruk, het buikonderzoek of de 

echo. 
• Zowel de verloskundige intake als de intake van de kraamzorg wordt telefonisch afgenomen. 
• Eventuele counseling vindt ook telefonisch plaats. We bellen u op het moment van de 

afspraak. 
• Tijdelijk zijn speelgoed en tijdschriften uit de wachtkamer van de praktijk of polikliniek 

verwijderd. 

De Bevalling 

• Tot nader order mag er zowel thuis als in het LangeLand Ziekenhuis slechts één persoon bij 
de geboorte aanwezig zijn (uw partner of indien gewenst iemand anders). 
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• Bevalt u  poliklinisch en gaat u binnen 4 uur na de bevalling naar huis, dan is er in het 
ziekenhuis  geen kraamvisite toegestaan. 

• Indien u door omstandigheden moet blijven, dan zijn er slechts twee vaste bezoekers 
toegestaan. 

• Om het ziekenhuis  te ontlasten en besmetting te vermijden, kunt u overwegen om thuis te 
bevallen indien er geen medische noodzaak is voor het ziekenhuis. 

 
Kraamperiode 

• Uw verloskundige zal de kraamvisites zo veel mogelijk telefonisch doen. Hierbij wordt 
overlegd met de aanwezige kraamverzorgende.  

• Bij medische noodzaak en voor de hielprik zal uw verloskundige uiteraard langskomen. 
• Wij adviseren u om kraambezoek te beperken en bezoek met ziekteverschijnselen te weren. 
• Indien uzelf of een gezinslid tijdens de kraamperiode (of eerder) ziekteverschijnselen hebt, 

dan zullen onze zorgverleners zich beschermen met mondkapje, beschermjas, bril en 
handschoenen en zal er direct overleg plaatsvinden met de GGD of de microbioloog. 

• In bovenstaande situatie zullen onze zorgverleners alleen de noodzakelijke zorg bieden en 
langdurig en veelvuldig contact vermijden. Dit betekent dat er zal worden afgeweken van het 
geïndiceerde aantal kraamzorguren. Dit om te voorkomen dat onze zorgverleners zelf ziek 
worden. 

 

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen via onze website www.vsvzoetermeer.nl 

Hebt u nog vragen, neem dan contact op met uw eigen zorgverlener of kijk op de website van het 
VSV voor meer vragen & antwoorden. 

Actueel nieuws kunt u vinden op: 
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/12/nieuwe-maatregelen-tegen-verspreiding-

coronavirus-in-nederland 
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