
 
 

Coronarichtlijnen 

gro-up kraamzorg staat nauw in contact met het RIVM, de GGD en brancheorganisatie Bo 
Geboortezorg. Wij volgen hun adviezen en richtlijnen op en nemen zelf maatregelen om 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Onze medewerkers informeren wij direct als 
richtlijnen veranderen of bijzondere maatregelen (die landelijk of regionaal) getroffen worden.  

Op dit moment zijn er geen extra maatregelen meer nodig tijdens het verlenen van de zorg.  Dit 
houdt in dat we met de standaard beschermende materialen werken. De kraamverzorgende 
draagt tijdens de verzorgende handelingen handschoenen en een halterschort. 

Wanneer draagt de kraamverzorgende wel extra beschermende middelen, zoals 
mondmasker? 
Als op het moment dat wij kraamzorg leveren een van de gezinsleden corona-gerelateerde 
klachten heeft. Ook vragen wij dan om een corona zelftest te doen. Het mondneusmasker 
beschermt de kraamverzorgende ook tegen andere virussen, zoals griep. Zij draagt dan ook 
tijdens de zorg bij <1,5 meter afstand altijd een mondneusmasker.  

Leveren wij ook kraamzorg als er een besmetting van COVID-19 is in het gezin? 
Als een van de gezinsleden besmet is met het coronavirus, leveren wij aangepaste kraamzorg 
thuis. Wij volgen de richtlijnen van KCKZ. 
Zie: kckzapp.nl/appify/thuisisolatie-bij-coronabesmetting-tijdens-kraambed 

Wij dragen de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen voor zowel jou, jouw gezin 
en de kraamverzorgende. Wij leveren dan minimale zorg aan moeder en kind bij jullie thuis voor 
de controles en verzorgende handelingen, eventueel gecombineerd met zorg op afstand, om 
jullie zo goed mogelijk op weg te helpen.  

Zijn alle kraamverzorgenden gevaccineerd? 
Wij adviseren alle medewerkers om zich te laten vaccineren. De keus daarvoor is aan de 
medewerker zelf. Als werkgever kun je dit niet verplichten. Wij registreren (en mogen dit ook 
niet) niet wie van onze medewerkers is gevaccineerd en doen daarover geen mededelingen.  

Als een kraamverzorgende aangeeft een mondneusmasker te willen dragen tijdens de zorg, dien t 
zij daartoe de gelegenheid te krijgen. Dit geldt ook voor het aanhouden van de 1,5 meter als een 
veilige afstand in situaties waar dat mogelijk is. 

Wat als we tijdens de kraamweek corona-achtige klachten krijgen? 
Iedere dag vraagt de kraamverzorgende of iemand in het gezin corona- gerelateerde klachten 
heeft. Is je kraamverzorgende er niet en er ontstaan klachten, dan vragen wij je om een zelftest 
te doen. Neem als de testuitslag positief is telefonisch contact op met de afdeling Planning. Bij 
corona- of griep-gerelateerde klachten zal de kraamverzorgende extra persoonlijke 
beschermingsmiddelen dragen. 

Kan je als je corona positief getest bent in een geboorte- of kraamzorghotel 
verblijven? 
Als je voor of tijdens de bevalling positief getest bent is het niet mogelijk om in een geboorte- of 
kraamzorghotel te verblijven. Dit kan nadat je 5 dagen klachtenvrij bent.  

Wat als er tijdens het verblijf corona-gerelateerde klachten ontstaan?  
Tijdens het verblijf in een van onze geboorte- of kraamzorghotels, dan vragen wij iedere dag of 
er corona-gerelateerde klachten zijn. Als er klachten zijn ontstaan, vragen wij je om een zelftest 
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te doen. Als de testuitslag positief is, kun je niet langer in het geboorte- of kraamzorghotel 
verblijven. De rest van de kraamtijd zal je dan thuiskraamzorg ontvangen. De zorg wordt 
geleverd door de organisatie waarbij je ingeschreven staat. Als je niet ingeschreven staat voor 
thuiskraamzorg zal gro-up kraamzorg, indien mogelijk, thuiskraamzorg leveren. 

Als je besluit bij corona-gerelateerde klachten geen zelftest te doen, zullen de 
kraamverzorgenden tijdens de zorg beschermende middelen moeten dragen. 

 

 

 

 

 


