
BIJZONDERE MAATREGELEN CORONAVIRUS 

(COVID-19) 

Welkom op onze informatiepagina waar we zoveel mogelijk nuttige info verzamelen voor 

jullie rond Corona COVID-19. Je vindt hier alle actuele informatie en afspraken die gelden in 

het ziekenhuis voor bezoekers en patiënten.  

 
  

 

WAT ZIJN DE SYMPTOMEN?  

 Milde tot ernstige luchtwegaandoeningen (vergelijkbaar met griep!!)  

 Koorts, hoesten en ademhalingsmoeilijkheden  

 Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder 

voor ernstige symptomen. 

MOETEN WE ONS ZORGEN MAKEN? EN WAT MOET IK DOEN 

ALS IK ZIEK BEN? 

 Er is geen reden tot paniek. 

 Bepaalde bevolkingsgroepen worden beschouwd als 'risicogroepen'; zij zijn meer 

kwetsbaar voor het ontwikkelen van ernstige symptomen. Het gaat hier voornamelijk 

over personen ouder dan 65 jaar en personen die lijden aan ernstige chronische 

ziektes (diabetes, hart-, long- of nieraandoeningen) en personen van wie het 

immuunsysteem verzwakt is. Lees hier de specifieke adviezen voor bepaalde 

risicogroepen.  

 De kans dat een gezonde twintiger, dertiger of veertiger het coronavirus oploopt is 
even groot als de kans dat iemand anders het virus krijgt. Ziekenhuisopnames en 

andere complicaties die te maken hebben met het coronavirus komen binnen deze 

leeftijdsgroep weinig voor. 



 Er zijn geen wetenschappelijke aanwijzingen dat zwangere vrouwen meer risico lopen 

om ziek te worden door het coronavirus. Geruststellend is dat er onder de erg zieke 

patiënten weinig zwangere vrouwen zijn. Ook zijn er in de leeftijdscategorieën waarin 

mensen zwanger worden heel weinig ernstige besmettingen. 

 Baby’s en kinderen kunnen ook besmet geraken met het coronavirus, maar ze lopen 

weinig risico om erg ziek te worden. Ze kunnen wel makkelijk het virus doorgeven, 

zelfs als ze nog geen symptomen vertonen. De overheid beveelt dus aan om contact 

te vermijden tussen kinderen en de risicogrepen, zoals hun grootouders. 

 Indien er een reden voor nazicht is die betrekking heeft op je zwangerschap, neem 

contact op met: 

o vroedvrouw van de consultatie op weekdagen tussen 8h – 16h30 

o vroedvrouw van de materniteit tussen 16h30 en 8h + in het weekend 

 Je kan eveneens je bezorgdheden bespreken met je gynaecoloog of vroedvrouw 

tijdens een consultatie 

 Hebt u koorts (+38°) en/of luchtwegklachten (zoals hoesten, keelpijn en 

ademhalingsmoeilijkheden)? 

o Blijf thuis 

o Bel uw huisarts en vermeld uw symptomen. Ga niet naar de wachtzaal of naar 

spoed. De huisarts bepaalt via telefonisch consult of u thuis kan uitzieken of 

naar het ziekenhuis moet. 

INFORMATIE VOOR BEZOEKERS EN PATIËNTEN 

 
Er is momenteel geen bezoek toegelaten in het ziekenhuis met uitzondering van de ouders 

van een minderjarige die opgenomen is op materniteit, neonatologie of pediatrie. Dwz dat de 

partner van een bevallen mama nog steeds op bezoek kan komen en op een 

eenpersoonskamer ook kan blijven slapen. We vragen wel op het heen-en weer rijden naar 

huis of de winkel te beperken tot max. 1 keer per dag. 

Wanneer je naar het ziekenhuis komt, zal je altijd door de triage moeten komen. Hier 

doorloop je een screening (reden van komst, ziektesymptomen, temperatuur meten). 

Je kan het ziekenhuis enkel binnenkomen tussen 8h en 18h. 

 

ZWANGERSCHAP EN BEVALLEN 

Het coronavirus zorgt voor heel wat ongerustheid en angst. Wij willen je informeren over 

de impact op uw zwangerschap alsook de manier waarop wij dit als dienst aanpakken. 

CORONA EN ZWANGERSCHAP 

Zwangeren zijn niet gevoeliger voor de gevolgen van een coronavirus infectie dan andere 

vrouwen. De meerderheid van de zwangeren zullen dus enkel milde tot matig ernstige 

griepachtige symptomen vertonen. 

Koorts kan je onderdrukken met het innemen van paracetamol. Dit medicijn is veilig voor de 

zwangerschap.  



Er is ook geen reden om wegens corona besmetting een keizersnede of te doen of ingeleid 

te worden. De gynaecoloog zal hierover beslissen afhankelijk van de toestand van moeder en 

kind. 

KAN IK NOG OP RAADPLEGING KOMEN? 

Voor al uw gemaakte afspraken geldt het volgende: uw afspraak gaat door zoals gepland 

zolang u geen telefoontje of voicemail ontvangen hebt van het secretariaat gynaecologie om 

uw afspraak te annuleren. Onze secretaresses overleggen samen met de gynaecologen welke 

afspraken niet noodzakelijk zijn.  

Wij zijn genoodzaakt om u te vragen zonder begeleiding naar uw afspraak te komen. 

Indien u alarmsymptomen ervaart, neemt u zeker contact op met het secretariaat 

(014/71.28.88) voor verder onderzoek. 

Aan de hoofdingang zal je gescreend worden.  

De suikertesten bij de vroedvrouw gaan nog steeds zoals gepland door. Ook daar kom 

je alleen op raadpleging.  

Indien je koorts hebt én verkouden bent, kan je niet op de raadpleging gezien worden, tenzij 

in dringende gevallen. Dan word je via spoedgevallen doorverwezen naar de gynaecoloog. 

 

HOE KOM JE NAAR DE VERLOSKAMER? 

Overdag kom je het ziekenhuis binnen via de hoofdingang. Als je klachten hebt van koorts en 

verkoudheid zal je eerst naar de spoedafdeling moeten gaan voor nazicht op Corona. Van 

daaruit wordt je dan naar de verloskamer, de afdeling of de consultatie doorverwezen met 

de de nodige persoonlijke beschermingsmaatregelen. 

Vanaf 18h kom je binnen via de spoedgevallendienst. Daar zal je begeleid worden naar de 

verloskamer. Bij klachten van koorts en verkoudheid krijg je ook een mondmasker. Ook de 

vroedvrouw en gynaecoloog die je begeleiden zullen dan een mondmasker en andere 

persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. 

HOE ZORGEN WIJ VOOR JOU OP DE VERLOSKAMER EN OP DE 

MATERNITEIT? 

De arbeid en de bevalling verlopen zoals steeds met de goede zorgen van de vroedvrouw en 

de gynaecoloog.   

Indien je een corona besmetting hebt of een vermoeden (koorts EN tekens verkoudheid: 

hoesten , keelpijn) dan hebben wij een procedure voor je klaar. 

 

Bij vermoeden van een corona-besmetting wordt er een test uitgevoerd. Er zijn twee 

scenario’s : 

 Indien de test negatief is dragen wij verder enkel een mondmasker op de 

verloskamer.  

 Zolang het resultaat van de test niet gekend is of indien de test positief:  



o We hebben een speciale procedure hiervoor uitgewerkt om de veiligheid van 

jezelf, je baby en het medisch personeel te vrijwaren. 

o Zolang mama niet te ziek is, zullen we moeder en kind niet van elkaar 

scheiden, mits een aantal hygiëne maatregelen en het dragen van een 

mondmasker door de mama. 

o Ook borstvoeding blijft mogelijk mits dezelfde maatregelen in acht genomen 

worden. 

 Indien mama te ziek is, kan er gekolfd worden 

 Er is voorlopig geen aanwijzing dat het coronavirus via moedermelk 

wordt overgedragen. De voordelen van borstvoeding zijn belangrijker 

dan de mogelijke risico’s van een overdracht van het virus via de 

moedermelk naar de baby toe  

o Een zieke partner (hoest, koorts, verkoudheid, luchtwegproblemen) van de 

moeder kan niet bij de bevalling aanwezig zijn en ook daarna niet op bezoek 

komen. 

Een gezonde partner van de moeder mag bij de bevalling aanwezig zijn. De 

partner maakt bij de bevalling een keuze tussen twee bezoekregelingen.  

 Tijdens het volledige ziekenhuisverblijf 24 uur op 24 op de kamer 

blijven. Je kan de kamer pas verlaten na ontslag.  

 Als de partner liever niet 24 uur op 24 op de kamer blijft, kan hij/zij 

naar huis, maar kan NIET meer terugkomen. 

o Bij een keizersnede zal de partner niet toegelaten worden tot het 

operatiekwartier. Deze zal op de kamer wachten tot de baby terugkomt en 

daarna de moeder. 

o Alleenstaande moeders kunnen één gezonde persoon als partner aanduiden, 

waarvoor dezelfde regels als hierboven gelden.  

Wij begrijpen zeer goed dat deze situatie onaangenaam is en helemaal niet strookt met de 

verwachtingen die je had. We willen je hierin helpen en begeleiden. De gynaecoloog, 

kinderarts en de vroedvrouwen staan steeds klaar om je vragen te beantwoorden en je te 

helpen in deze uitzonderlijke omstandigheden. 

NA DE BEVALLING 

Je kan nog steeds 3 nachten bij een gewone bevalling en 5 nachten bij een keizersnede in het 

ziekenhuis verblijven. Vele mama's verkiezen in deze speciale tijden om het ziekenhuis 

vroeger te verlaten. 

De visites aan huis door de zelfstandige vroedvrouwen gaan gewoon door. Zij beschikken 

over de nodige beschermingsmiddelen en volgen instructies op van de beroepsorganisatie 

om jullie veilig verder op te volgen. 

JE BABY WORDT OPGENOMEN OP NEONATOLOGIE 

Ook hier geldt een strikte bezoekregeling waarbij enkel de ouders van het kind toegelaten 

zijn. We vragen om liever 1 keer per dag heel lang te komen ipv meerdere korte bezoeken 

te doen. 

Indien je kindje opgenomen wordt op neonatologie en je bent zelf positief getest of verdacht 

voor Corona, dan zal je kindje in een couveuse geïsoleerd worden. De verpleegkundige van 



neonatologie zal je kindje dan verzorgen met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen. 

Zolang het resultaat van je test niet gekend is of wanneer je positief werd getest, kan jij en je 

partner niet op bezoek komen owv de veiligheid van de andere opgenomen kinderen en 

ouders op neonatologie. Uiteraard trachten we om de scheiding tussen moeder en kind zo 

veel als mogelijk te voorkomen door enkel een opname op neonatologie te doen indien het 

medisch niet anders kan. Het resultaat van de test is meestal binnen de 24 uur gekend. Bij 

een negatief resultaat worden alle maatregelen versoepeld. 

WAT KAN IK ZELF DOEN OM BESMETTING MET HET 

CORONAVIRUS TE VOORKOMEN? 

Iedereen kan bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus door volgende 

hygiënemaatregelen toe te passen: 

 Blijf thuis als u ziek bent. 

 Zeer belangrijk: was regelmatig uw handen met water en zeep. 

 Nies en hoest in een papieren zakdoekje. Gebruik elke keer een nieuw papieren 

zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak. 

 Geen zakdoekje? Hoest of nies in uw elleboogholte. Het is veiliger om voldoende 

afstand te bewaren in uw sociale interacties om de verspreiding van het virus te 
vertragen. 

 Vermijd om handen te geven of te kussen als u iemand begroet. 

 Wees aandachtig voor risicogroepen: personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen 

met hart-, long- of nieraandoeningen en personen met een verzwakt immuunsysteem. 

 Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel 

makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden. 

 Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand. 

HEB JE VRAGEN OF WENS JE MEER INFORMATIE OVER HET 

CORONAVIRUS? 

 De website www.info-coronavirus.be van de overheid.  

 Website voor mensen uit de gezondheidssector: www.sciensano.be/nl  

 Corona en diabetes, wat moet ik weten? https://www.diabetes.be/coronavirus  

 Coronavirus meertalige informatie: https://www.integratie-inburgering.be/corona-

meertalige-info en https://www.info-coronavirus.be/en/poster/  

 Als patiënt, huisarts of werkgever kan je met vragen over het coronavirus steeds 

terecht op het nummer 0800 146 89 van de overheid. Dat nummer is steeds bemand. 

 https://www.vroedvrouwen.be/nl/coronavirus-covid-19-overzicht 
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