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Extra bijeenkomst RCT 

Gezien de afkondiging van strengere maatregelen door een aantal ziekenhuizen, de toename van het aantal besmettingen en 

de mogelijke impact daarvan op capaciteit en continuiteit in de geboortezorg, is het RCT gisteren in een extra overleg 

bijeengekomen. In dit nieuwsbericht een weergave hetgeen besproken is.   
 

 
Strategisch team ROAZ 

(DB ROAZ) 
 

Wekelijks regionaal overzicht ROAZ Zuidwest Nederland 

Het ROAZ maakt elke week een overzicht van de stand van zaken in de regio. Dit wordt steeds in de 

appgroepen gedeeld om ook jullie van het beeld in de regio op de hoogte te houden.Op pagina 2 van 

het beeld van deze week is zichtbaar dat de toename van de besmettingen onder zorgpersoneel een 

aandachtspunt is en testcapaciteit regiobreed ontoereikend is. 

 

Testcapaciteit 

De beschikbaarheid van zorgpersoneel door het gebrek aan testcapaciteit staat onder druk. Zo ook 

in de geboortezorg. Met name kraamverzorgenden en verloskundigen hebben te maken met de 

effecten van het lang moeten wachten op terecht kunnen voor een Coronatest en het verkrijgen van 

de uitslag. De mogelijkheden voor zorgverleners om zich met voorrang te laten testen, bieden 

helaas geen uitkomst. Wachttijden voor zorgverleners lopen op tot 2-3 dagen voor zij terecht 

kunnen. Samen met het wachten op de uitslag betekent dit dat zij minimaal 4-5 dagen uitvallen voor 

het zorgproces. 

Voor bijvoorbeeld (middel)grote kraamzorgorganisaties betekent dit zij momenteel een uitval 

kennen van 4-5 medewerkers per dag. Voor de (kleinere) verloskundige praktijken betekent het dat 

hun inzet en daarmee capaciteit wordt bedreigd en continuïteit van zorg in het gedrang kan komen. 

Concreet betekent dit dat opschalen naar fase 2 in de beschreven scenario’s hierdoor dichterbij lijkt 

te komen. Dit naast al een beperkte capaciteit in de ziekenhuizen wat we de afgelopen weken terug 

zien in het capaciteitsdashboard waarin met name op de Noord- en Zuidoever van Rotterdam 

frequent ‘rood’ (met name geen poliklinische bevalcapaciteit beschikbaar) wordt gemeld. 

Uit het RCToverleg blijkt dat er veel inzet is van alle partijen in de geboortezorg om elkaar te 

helpen. Bijvoorbeeld verloskundigen hebben in verschillende ziekenhuizen mogelijkheid zich snel te 

laten testen. Echter, als uitkomst van dit RCToverleg is gevraagd dit (nogmaals) onder de aandacht 

van het DB ROAZ te brengen en te zoeken naar mogelijkheden om voorrang voor testen van 

zorgverleners uit te breiden.  

 

Geboortehotel Maasstad 

Gevraagd is om de beschikbaarheid van Geboortehotel Maasstad te agenderen in de eerstvolgende 

vergadering van het DB ROAZ. Afgesproken is, dat als dit echt opspeelt, de beslissing over waar 

moet worden opgeschaald in  het DB ROAZ moet worden genomen. Daarmee kunnen de juiste 

afwegingen worden gemaakt en kunnen we het belang van de geboortezorgketen goed bewaken.  

 
 

  



 
PBM en richtlijnen 

Verscherping maatregelen 

De afgelopen dagen heeft een aantal ziekenhuizen in de regio de maatregelen voor bezoek, 

begeleiding tijdens de controles en bijwonen van de bevalling aangescherpt.   

Dit is gisteren uitgebreid besproken, evenals mogelijke aanscherpingen door verloskundige 

praktijken en kraamzorgorganisaties. Duidelijk is dat steeds wordt afgewogen welke impact dit 

heeft op de kwetsbare groepen, wanneer sprake is van een taalbarrière etc. 

De leden van het RCT vragen een ieder deze groepen niet uit het oog te verliezen en waar  de 

situatie van de zwangere/kraamvrouw dit vraagt, met gebruik van PBM, toch te kiezen voor een 

fysiek consult of huisbezoek en af te wegen om in dergelijke situaties een uitzondering te maken 

tijdens de bevalling.  

 

Maatregelen verloskundige praktijken: maatwerk per gebied! 

In Rotterdam Zuid is een toename zichtbaar van het aantal besmette zwangeren en zorgverleners. 

De verloskundigen uit de andere regio’s hebben benoemd dat deze situatie nu nog niet geldt voor 

de andere gebieden in Zuidwest Nederland. Afegsproken is om steeds per gebied te kijken wat echt 

nodig is m.bt. het aanscherpen van de maatregelen. Maatwerk per gebied dus! 

De verloskundigen in Rotterdam Zuid hanteren nu de volgende maatregelen: 

 

“We zien dat het aantal besmettingen oploopt, met name in Rotterdam. Vanuit de achterban kwam 

de vraag voor éénduidig beleid tav de controles en de baring. Het SEVZ bestuur houdt op dit moment 

het pandemieprotocol schema aan en brengt dit graag opnieuw onder jullie aandacht:  

- Intake bij bekende multen zo mogelijk telefonisch, bij primen en kwetsbare zwangeren op de 

praktijk met het advies vanuit het RCT om beiden een mondkapje te dragen.  

- 16-27 weken optie tot telefonische of fysieke controle 

- 33 weken optie tot telefonische of fysieke controle 

- nacontrole optie tot telefonische of fysieke controle 

- Partner/begeleider mag mee indien cliënt dat noodzakelijk acht. Bij voorkeur alleen komen. 

Kinderen mogen vooralsnog niet mee naar de praktijk.  

- Thuis mogen partner + 1 extra begeleider zijn (bijv oma, doula, kz i.o.) 

- Poliklinisch en 2e lijn blijven huidige regels gelden, zeer ws. komen er vandaag of morgen wel 

weer aanpassingen van slechts 1 familielid bij de partus. De ziekenhuizen gaan ons zsm hierover 

informeren als dit verandert.  

- Badbevalling beschikbaar zowel thuis als in het ziekenhuis (GeBo Sophia nog steeds alleen in het 

vaste ligbad) 

- Kraambed volgens pandemieprotocol, 2 huisbezoeken, tenzij mentale of medische ondersteuning 

nodig wordt geacht.” 

 

Maatregelen kraamzorgorganisaties 

De kraamzorgorganisaties overwegen een intensiever gebruik van mondneusmaskers bij de 

huisbezoeken en zorgverlening in het gezin. Om daarmee rekening te houden met de kwetsbare 

groepen maar ook om te voorkomen dat medewerkers verkoudheidsklachten oplopen als er 

gezinsleden snotteren. Dat betekent testen en met huidige wachttijden voor testen is dat geen 

wenselijke situatie.  
 

  



 
Scenario’s 

 

Actualiseren scenario’s 

In de eerste maanden van de crisis is heel hard gewerkt aan de scenario’s voor de geboortezorg in 

onze regio. Bij het doornemen van de documenten is zichtbaar dat mogelijk nog draaiboeken moeten 

worden uitgewerkt. Zijn deze draaiboeken er inmiddels of zijn er bijvoorbeeld nog losse eindjes? 

Belangrijk zijn ook criteria voor opschaling, zodat de capaciteit kan worden blijven gegarandeerd met 

de minst ingrijpend mogelijke interventies. Zijn deze criteria beschikbaar? Gelden de afspraken 

binnen de ziekenhuizen zoals ze zijn gemaakt nog steeds? Hoe staat het ervoor? 

 

Nu het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames van Covid-19 patiënten gestaag toeneemt, de 

capaciteit in sommige gebieden onder druk komt te staan door uitval van medewerkers overleggen 

we in de eerste week van oktober met alle tandems om te beoordelen wat actueel is, eventueel 

aangescherpt moet worden en wat de afhankelijkheden zijn. Om met elkaar en als tandems niet voor 

verrassingen komen te staan. 

 

 

 
Communicatie en 

informatie 

RCToverleg 

Het eerste volgende RCT overleg is op donderdag 2 oktober via Teams.  

 

Informatie over aanpassingen maatregelen 

Komende week streven we er naar de aangepaste maatregelen van ziekenhuizen ook de op      

Covid-19 pagina van het DVP Rijnmond te plaatsen. 

 


