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Het gebruik van extra PBM in een (ogenschijnlijk) niet besmette 

situatie 

In dit document treft je de richtlijn aan met betrekking tot het (preventief) gebruiken van 

persoonlijke beschermingsmaatregelen (PBM) in de kraamzorgsector. Aanleiding is de 

stijgende aantal positieve testuitslagen en de eventuele gevolgen voor de continuïteit van 

de zorg. Hierin tref je een advies en handvatten om keuzes te maken voor het 

(preventief) gebruik van PBM. 

Het betreft hier een advies, in uw KSV/VSV kunnen andere of aanvullende afspraken 

gemaakt worden. 

 

Het RIVM heeft al een richtlijn opgesteld in de zorg buiten het ziekenhuis. Ten eerste 

horen zorgmedewerkers altijd de algemene hygiënerichtlijnen te volgen: 

• Geen handen geven. 

• Regelmatig handen wassen. 

• Hoesten en niezen in de elleboog 

• Papieren zakdoekjes gebruiken 

• Houd 1,5 meter afstand 

Echter het RIVM geeft op dit moment nog niet het advies om PBM te gebruiken bij een 

gezin zonder verdenking op corona tenzij je kwetsbaar bent.  

Maar als jij de voorkeur geeft om wél PBM te gebruiken dan dien jij dit te bespreken met 

de werkgever als je in loondienst bent. Want er kan besloten worden om af te wijken van 

de richtlijn van het RIVM.  

Overwegingen om PBM gebruiken 

• Je bent kwetsbaar of iemand binnen jou gezin is kwetsbaar 

• Je werkt in risicoregio’s met veel besmetting en aanvullende maatregelen 

• Je werkt in een risicogezin (ze houden zich niet aan de corona regels, zijn niet te 

instrueren etc.) 

• Het kraamgezin wenst dat je PBM draagt  

 

Gebruik van PBM  

• Als je langer dan 15 minuten zorg verleent binnen 1,5 meter afstand 

• Als je langer dan 3 minuten op minder dan 30cm afstand van het gezicht van de 

kraamvrouw werkt  

• Draag een mondkapje type IIR, handschoenen en zo nodig een bril en niet alleen 

een mondkapje type I. (zie instructie RIVM in deze video en de praktijkkaart met 

de instructie) 

• Was kleding of tenue op 60 graden (maar deze hoeft niet gedurende de dag 

verwisseld te worden) 

• Overleg met het kraamgezin(en/of werkgever)bij kwetsbaarheid van jou of je 

gezinsleden  

 

https://vimeo.com/403728699
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/20200312_nhg_praktijkkaart_aan-_en_uittrekken_van_persoonlijke_beschermingsmiddelen.pdf
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Mocht een lid van het kraamgezin achteraf besmet blijken met Covid-19, en je hebt PBM 

gebruikt in het kraamgezin, dan val jij, die zorg heeft verleend niet onder de groep 

nauwe contacten. Hiermee wordt voorkomen dat jij in quarantaine moet, wat de 

continuïteit van de zorg in geding kan brengen. 

Zie ook de kaart van de Taskforce: Corona maatregelen kraamzorgsector per risiconiveau 
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