MAATREGELEN COVID-19
voor echocentra/ echoscopisten

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een infectie met COVID-19 bij zwangere
vrouwen anders verloopt dan bij de algehele populatie.
Hoewel in de meeste gevallen transmissie van het COVID-19 virus respiratoir via mens op
mens lijkt plaats te vinden, lijkt het erop dat transmissie ook via harde en zachte
oppervlakken (deurklinken, handdoeken enz.) kan plaatsvinden (richtlijn RCOG die
momenteel ook gevolgd wordt door NVOG, KNOV, NVK en RIVM
https://www.rcog.org.uk/coronavirus-pregnancy

Om deze reden is het advies aan medewerkers in de zorg om strikte infectiepreventie
en -controle maatregelen te nemen.
Voor u als echocentrum/echoscopist betekent dat het volgende:
•

Voorkom lijflijk contact met collega’s zo veel mogelijk (overleg zoveel mogelijk
telefonisch)

•

Geen cliënten met griep/verkoudsheidsklachten voor onderzoek laten komen en
eerst contact op laten nemen met verloskundige/overige behandelaar (dit kan
bijvoorbeeld mogelijk inhouden dat cliënte pas na de geadviseerde 21 weken
gezien kan worden voor het SEO)

•

Laat cliënt alleen op het spreekuur komen. Dus zonder partner, kinderen of
anderen. U kunt eventueel overwegen om mogelijkheden als Facetime/Skype te
gebruiken als contactmogelijkheid voor cliënt met haar partner. Wij raden het af
om het gehele onderzoek te laten filmen in verband met de AVG wetgeving

•

Beperk de contacttijd zo veel als mogelijk. Verdere uitleg, indien wenselijk, bij
voorkeur telefonisch

•

Beperk u tot het verrichten van alleen medische echo-onderzoeken (geen
pretecho’s)

•

Ten minste 20 seconden handen wassen bij aanvang van het echospreekuur en
na ieder onderzoek

•

Vermijd contact met je ogen, neus en mond en indien dit onvermijdelijk is, was
dan zowel ervoor als erna de handen

•

Gebruik disposable handschoenen bij de bediening van het echoapparaat

•

Reinig de echoprobe na ieder onderzoek met een daartoe geschikte
reinigingsvloeistof

•

Ontsmet alle contactoppervlakten van de spreekkamer (zoals klinken, bureau
enz.) na ieder onderzoek met alcohol

•

Wachtkamer: -verwijder speelgoed, tijdschriften, boeken en overige zaken die
door verschillende personen aangeraakt kunnen worden
-bied geen water, koffie, thee enz. aan

•

Geen stagiaires om contacten zowel qua duur als qua aantallen met
zorgverleners zoveel als mogelijk te beperken.

Uiteraard gelden naast deze maatregelen de algemene adviezen van het RIVM
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Verder vragen wij u de BEN te informeren (secretariaat@echoscopisten.nl) als u merkt
dat er een dusdanig tekort aan echoscopisten komt waardoor er een
capaciteitsprobleem voor het SEO dreigt te ontstaan in uw regio.
Wij zullen dan het RIVM hierover informeren.

