Extra Corona nieuwsbericht 8-5-2020

Wijziging in beleid rondom prenatale screening en corona
Naar aanleiding van de persconferentie op 6 mei hebben de beroepsgroepen KNOV, BEN en NVOG
gekeken naar mogelijke verruimingen binnen de eerder genomen maatregelen op gebied van de
prenatale zorg ten tijde van de coronacrisis. De berichtgeving over deze verruimingen is te vinden op:
•
•
•

NVOG: https://www.nvog.nl/actueel/perinatologische-zorg-in-tijden-van-covid-19/
KNOV: https://www.knov.nl/actueel-overzicht/nieuws-overzicht/detail/verruiming-prenatalezorg-ten-tijde-van-covid-19/2815
BEN: https://www.echoscopisten.nl/nl/informatie-voor-echoscopisten/coronavirus-informatievoor-echoscopisten-echocentra

Deze verruimingen hebben invloed op de uitvoering van de prenatale screening. Met dit bericht
informeert het RIVM-CvB en de regionale centra alle contractanten hierover.

Partner weer aanwezig bij SEO en de combinatietest
Zwangeren kunnen vanaf 11 mei hun partner weer meenemen naar het SEO en de combinatietest. De
echocentra maken overigens zelf de afweging of het haalbaar is de partner weer toe te laten en hoe zij
dit organiseren. Alleen partners die klachtenvrij zijn, mogen een bezoek aan de echoscopist bijwonen.
De echoscopist en partner moeten minimaal 1,5 meter afstand van elkaar houden. Indien van
toepassing dient deze verruiming te worden afgestemd met lokale samenwerkingspartners al dan niet
binnen VSV’s. Mocht u als echocentrum tegen problemen aanlopen in de uitvoering van het SEO en de
combinatietest, geef dit dan door aan ons als regionaal centrum.

Overige wijziging beleid
Naast bovenstaande punten is op basis van aanscherpingen van het beleid van het RIVM ook nog één
andere wijzing doorgevoerd. De zwangere mag bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn
en/of koorts, na 24 uur klachtenvrij weer naar het SEO. Dit was voorheen 48 uur.
Ga voor meer informatie naar maatregelen rondom corona en het SEO. Andere maatregelen voor het
SEO in verband met het coronavirus blijven van kracht.
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.
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