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Landelijke corona versoepeling 14 juni 2021 

Risiconiveau 

Vanaf 19 mei 2021 verschoof het huidige risiconiveau op de KNOV-routekaart van ‘zeer ernstig’ naar 

het niveau ‘ernstig’. Gelukkig dalen de besmetting- en opnamecijfers en stijgt landelijk het 

percentage mensen met antistoffen tegen corona, ofwel door het te hebben doorgemaakt, ofwel 

door vaccinatie. De vaccinatiegraad binnen onze beroepsgroep en doelgroep is lager dan het 

landelijke gemiddelde: jonge verloskundigen/kraamzorg en bijna alle zwangeren vallen in de groep 

die nog geen oproep hebben ontvangen. Blijf daarom nog zorgvuldig omgaan met de 

voorzorgsmaatregelen.  

De werkgroep Corona adviseert vanaf 14 juni zorg te verlenen conform de KNOV routekaart niveau 

‘zorgelijk’, met inachtneming van de algemene maatregelen zoals afstand, mondneusmaskers in de 

publieke ruimte. In de routekaart staat bij niveau zorgelijk ‘overweeg mondneusmaskers’. In verband 

met de lagere vaccinatiegraad in onze populatie adviseert de werkgroep mondneusmaskers te 

blijven dragen. Op individueel niveau kan er in overleg worden afgeweken. Bespreek dit kort aan het 

begin van een consult. 14 Dagen na de tweede vaccinatie is er voldoende bescherming (Pfizer, 7 

dagen). 

De versoepeling is met name gericht op postnatale zorg, het aantal kraamvisites gaat naar conform 

de landelijke richtlijn ‘postnatale zorg’ en kraamvisites worden fysiek afgelegd. Dit bezoek is regulier: 

dag 1, dag 2, Dag 3 of 4, dag 5/6/7 en in de tweede week. In totaal 5 bezoeken, indien geen 

ziekenhuisopname. Graag aandacht hiervoor, omdat er juist in de postnatale periode meer 

incidenten gemeld worden. 

Fysiek overleg en fysieke (voorlichtings)bijeenkomsten zijn mogelijk. Maak de afweging zorgvuldig 

met inachtneming van vaccinatiegraad van de aanwezigen en de mogelijkheden om veilig conform 

de RIVM-richtlijnen samen te kunnen komen.  

 

Kwaliteit van zorg 

Het uitgangspunt blijft om, zoals altijd, zoveel mogelijk reguliere zorg te leveren. De routekaart 

beschrijft minimale zorg. Er is ruimte om regionaal te versoepelen, maar niet om op praktijkniveau 

te verzwaren. Blijf in de regio met elkaar samenwerken, adviezen bespreken en blijf met elkaar 

afstemmen hoe de zorg er regionaal uit komt te zien met de routekaart als basis en minimaal te 

leveren zorg. Wil je op praktijkniveau verder versoepelen dan wordt dit zeker aangemoedigd!  

Signalen capaciteitsproblemen 

De KNOV en de SOV zijn zich bewust van het verminderde aantal afgestudeerde verloskundigen. De 

verwachting is dat dit een langdurig verschijnsel wordt als gevolg van gebrek aan stageplaatsen door 

de pandemie. Daarom nogmaals de volgende oproep: 

Oproep om meer VIO’s een stageplaats te bieden 

Juist nu is voor de kwaliteit van zorg en het welzijn van alle verloskundigen in de nabije toekomst 

het van belang om toekomstige collega’s op te leiden.  

https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/3732/file/KNOV_routekaart_Corona_Verloskunde_24_maart_2021.pdf
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De KNOV wordt graag op de hoogte gebracht van knelpunten in de zorgcapaciteit. Wanneer er in de 

praktijk capaciteitsproblemen zijn of ontstaan, neem dan contact op met helpdesk@knov.nl. 
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