COVID-19: Neem je maatschappelijke én collegiale
verantwoordelijkheid
25 maart 2020
Pretecho’s
Afgelopen maandag, 23 maart 2020, heeft het kabinet strengere maatregelen moeten
invoeren om de verdere verspreiding van het coronavirus te beperken en te faciliteren dat
medisch noodzakelijke zorg ook de komende tijd geborgd kan blijven. Voor iedereen geldt
de maatregel ‘1,5 meter afstand houden van elkaar’ tenzij het écht niet anders kan, (zoals
bij dringende, medische noodzaak). Ook is daarbij gecommuniceerd dat in de huidige
omstandigheden in de zorg alleen medisch noodzakelijke en tijdsgebonden controles of
behandelingen kunnen plaatsvinden. https://www.npostart.nl/nos-journaal-persconferentiecoronacrisis/23-03-2020/POW_04509036
Voor de echoscopie betekent dat dat per direct het maken van echo’s zonder dringende
medische indicatie en de Pretecho’s NIET meer verantwoord is! De BEN wil daarom met
name dit deel van onze beroepsgroep nogmaals met klem vragen hun maatschappelijke
en collegiale verantwoordelijkheid te nemen: u draagt hiermee bij aan de gezondheid van
de zwangere en haar gezin, dat van uw gehele omgeving en u draagt bij aan het
beschikbaar houden van u als echoscopist (wellicht bent U in latere fase medisch heel hard
nodig!) en het beschikbaar houden van benodigde beschermende middelen in acute
situaties.
De BEN leeft mee met de ondernemers en ZZP’ers die hun inkomsten zien verdwijnen.
Andere tijden zullen komen, hou vol en werk samen! Op onze website vindt u binnenkort ook
informatie over de mogelijkheden die de overheid biedt aan gedupeerde ondernemers:
https://www.echoscopisten.nl/nl/informatie-voor-echoscopisten/coronavirus-informatievoor-echoscopisten-echocentra
Misschien kunt u nu al ondersteunen binnen de noodzakelijke gezondheidszorg in uw regio!
Compliment
De BEN wil alle echoscopisten in de verloskunde en/of gynaecologie die hun
verantwoordelijkheid reeds genomen hebben en hun werkzaamheden anders hebben
ingericht, complimenteren en sterkte wensen de komende tijd.

Zwangeren
Waar mogelijk probeert de BEN de zwangeren in Nederland te bereiken met het
klemmende advies om geen pretecho’s te laten verrichten en met hun behandelend
verloskundige of gynaecoloog te overleggen omtrent zorgen en medische noodzaak
van echo’s. Desgewenst kunt u deze ook overnemen voor de voorlichting in uw praktijk:
https://www.echoscopisten.nl/nl/voor-clienten-en-patienten/corona-virus-informatievoor-zwangeren-en-patienten

Geen partner mee bij echo’s
De BEN adviseert nog steeds met klem om gezien de huidige situatie de partner niet
mee te nemen. Dit geldt bij geen enkele echo, ook niet bij een reguliere SEO. De BEN is
hierover in gesprek met het RIVM die probeert om ook met NVOG, de Regionale Centra
en KNOV hiervoor eenduidige, landelijke maatregelen te maken.
Voor alle informatie over de COVID-19 maatregelen en de laatste ontwikkelingen:
https://www.echoscopisten.nl/nl/informatie-voor-echoscopisten/coronavirus-informatievoor-echoscopisten-echocentra

