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Covid-19 maatregelen per 19 december 2021 
 

Het aantal Covid besmettingen met de Omikron variant neemt zeer snel toe. Doordat de 

besmettingskans veel groter is bij de Omikron variant, zijn er veel zorgen vanuit de 

overheid over het aantal stijgende besmettingen. De ervaringen in het buitenland 

stemmen niet positief, ook al is nog niet alles bekend over dit virus. Het gevaar ontstaat 

met name door het groter aantal ernstig zieken. 

 

Dus wees alert! De kans op besmetting met de Omikron is veel groter dan de 

Delta variant.  

 

Als gevaccineerde kraamverzorgende kan je nog steeds anderen besmetten, maar ook 

besmet worden. Degene die niet genoeg antistoffen tegen Covid-19 hebben, kunnen 

daardoor ernstig ziek worden.    

    

In afstemming met de Taskforce Covid-19 adviseren wij vanaf 19 december 2021 de 

volgende extra maatregelen (dik gedrukte tekst) aan te houden, ter bescherming van het 

kraamgezin en de kraamverzorgende:  

 

Intake 
De intake wordt uitgevoerd door middel van beeldbellen. De fysieke intake wordt zolang 

de lockdown duurt stopgezet.  

Indien er zwaar wegende signalen zijn om wel een intake aan huis te doen kan dit 

overwogen worden. Voorafgaand aan de intake wordt dan geadviseerd een triage te doen 

en tijdens de intake aan huis wordt het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van 

een chirurgisch mondneusmasker minstens type IIR geadviseerd.  

 

In verband met de veiligheid van de kraamverzorgende is het belangrijk om de (extra) 

Covid-19 maatregelen voorafgaand aan de zorg met het gezin te bespreken (zie  

werkinstructie veilig werken in een niet besmette situatie, versie november 2021).  

 

Persoonlijk beschermende middelen 
• De kraamverzorgende draagt binnen de 1,5 meter ALTIJD een chirurgisch 

mondneusmasker minstens type IIR en handschoenen.  

• In verband met de grotere kans op besmettingen en we niet precies 

weten hoe het Omikron virus overgedragen wordt, is het continue dragen 

van een mondneusmasker, handschoenen en oogbescherming aan te 

bevelen. 

• De niet-geïmmuniseerde kraamverzorgende wordt geadviseerd 

oogbescherming en schort te gebruiken. Door veiligheidsbril en schort te 

gebruiken is de niet-geïmmuniseerde kraamverzorgende beter beschermd én valt 

zij buiten het bron- en contactonderzoek indien de kraamvrouw achteraf toch 

Covid-19 positief blijkt te zijn. 

 
 

 

https://kckzapp.nl/wp-content/uploads/2021/09/Werkinstructie-Veilig-werken-in-de-kraamzorg-tijdens-een-niet-besmette-situatie-versie-2.1-november-2021.pdf
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Hygiëne 
Graag extra aandacht voor de hygiëne maatregelen. (zie Werkinstructie Veilig werken in 

de kraamzorg tijdens een niet besmette situatie versie 2, november 2021) 

• Let op handen wassen bij binnenkomst en vertrek kraamgezin (standaard 

hygiëne). 

• Regelmatig ventileren van de kamers. 

• Extra aanbeveling: Het regelmatig per dag desinfecteren van de deurknoppen, 

vaak gebruikte oppervakken en lichtknopjes. 

• Covid-19 klachten binnen het gezin.  

 

Geadviseerde bezoekregeling 
De bezoekregeling is aangescherpt door het kabinet tot maximaal 2 bezoekers per dag. 

In verband met de extra veiligheid voor de kraamvrouw, de pasgeborene en de 

kraamverzorgende geeft de Taskforce Covid-19 extra adviezen: 

• Een bezoekregeling liefst vóór de kraamperiode bespreken zodat de gezinnen 

daarmee rekening kunnen houden.  

• Dringend advies is geen kraambezoek te ontvangen in het gezin, als de 

kraamverzorgende aanwezig is. Hiermee voorkomen we dat het gezin en ook 

de kraamverzorgende in situaties komt met veel verschillende contacten en dus 

een grotere kans op besmetting. 

• Adviseer dringend het kraambezoek zoveel mogelijk te beperken in de 

kraamperiode. 

• Mocht er toch kraambezoek komen tijdens de aanwezigheid van de 

kraamverzorgende, dan het dringend advies het bezoek in een aparte ruimte te  

ontvangen. In de ruimte moet 1,5 meter afstand met het bezoek mogelijk zijn. Als 

je nog aanwezig bent na vertrek van het bezoek, de ruimte goed ventileren en 

alle contact oppervlaktes desinfecteren.  

• Het kraamgezin vergewist zich ervan dat bezoekers met klachten niet op bezoek 

komen.  

• Informeer de verloskundige over een bezoekregeling in het gezin. De KNOV geeft 

de verloskundigen geen aanvullende adviezen over de hoeveelheid bezoek en 

houdt de RIVM-richtlijnen aan.  

• Als jij als kraamverzorgende of jouw gezinslid tot een kwetsbare groep behoort 

dan bij voorkeur geen contact met bezoek.  

 

Maatregelen bij (verdenking op) besmetting 
Bij situaties waarin er een (verdenking van) besmetting binnen het kraamgezin is wordt 

het protocol Thuisisolatie bij coronabesmetting tijdens Kraambed versie 2, juni 2021 

gevolgd. Het advies blijft daarnaast om in deze situaties de intake uit te voeren via 

beeldbellen en geen kraamvisite te ontvangen. 

 

https://kckzapp.nl/wp-content/uploads/2021/09/Werkinstructie-Veilig-werken-in-de-kraamzorg-tijdens-een-niet-besmette-situatie-versie-2.1-november-2021.pdf
https://kckzapp.nl/wp-content/uploads/2021/09/Werkinstructie-Veilig-werken-in-de-kraamzorg-tijdens-een-niet-besmette-situatie-versie-2.1-november-2021.pdf
https://kckzapp.nl/appify/thuisisolatie-bij-coronabesmetting-tijdens-kraambed/

