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Op dit moment is het risiconiveau in Nederland ernstig. In sommige regio’s wordt 

overwogen om een volledige lockdown in te stellen.  

Het beleid van de overheid bij het huidige risiconiveau is om maximaal 2 externe 

bezoekers per dag in huis te ontvangen. Dit betekent dat ten aanzien van de 

maatregelen van 14 oktober alle instructies hetzelfde blijven. (zie factsheet 

coronamaatregelen-kraamsector niveau ernstig) 

 

Samengevat: 

Kraambezoek advies 

Om het kraamgezin en de kraamverzorgende te beschermen en daardoor de continuïteit 

van zorg te waarborgen blijven we adviseren het externe bezoek te beperken tot 1 

bezoeker per week en alleen dan als de kraamverzorgende niet aanwezig is. Dit geldt 

alleen voor de kraamgezinnen zonder (verdenking op) Covid-19. Voor de kraamgezinnen 

met verdenking op Covid-19 is het zéér dringende advies enkel raambezoek.   

 

Advies persoonlijk beschermende middelen(PBM) 

Als je PBM gebruikt, gebruik dan de juiste middelen om jezelf én het kraamgezin te 

beschermen.  

 

Mondkapjes  

Gebruik medische mondkapjes. Dit zijn de mondkapjes (minimaal bescherming)IIR.  

 
Niet medische mondkapjes liever niet gebruiken in het kraamgezin!: 

Er wordt geadviseerd door de overheid in openbare ruimte mondkapjes te dragen en in 

situaties waarbij de 1,5 meter niet gewaarborgd kan blijven. Maar deze niet- medische 

mondkapjes beschermen veel minder dan medische mondkapjes.  

Dus niet: 

1. De mondkapjes uit de supermarkt.  

2. De mondkapjes waar geen R en alléén I of II op staat 

3. Stoffen of rekbare mondkapjes 

4. Plastic mondkapjes of  

5. Faceshields (virus deeltjes kunnen zich via de openingen van de kinkapjes en 

faceshields verspreiden).  

https://kckzapp.nl/appify/maatregelen-kraamverzorgenden-versie-14-10-2020/
https://kckzapp.nl/appify/coronamaatregelen-kraamsector/
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1. en 2.   3.   4.   5.  

Bril 

Je kunt een Veiligheidsbril of faceshield (alleen als bril) gebruiken, dus samen met 

mondkapje IIR. 

 
 

Handschoenen 

Gebruik (on)steriele medische wegwerphandschoenen. 

 

Schort 

Het advies van het RIVM is om een spatwaterdicht schort te gebruiken met lange 

mouwen. Als dat niet beschikbaar is (en/of praktisch niet werkbaar), draag je een 

halterschort over je werkkleding. De werkkleding moet korte of opgerolde mouwen 

hebben. Als je geen schort met lange mouwen gebruikt moet je na je werkzaamheden 

uitgebreidere handhygiëne toepassen (wassen tot de elle bogen in plaats van tot en met 

de polsen). Elk type schort moet spatwaterdicht zijn. 

 

 


