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Beste leden,
Naar aanleiding van de persconferentie van 6 mei jl., zijn we in overleg geweest met RIVM,
KNOV, NVOG en Regionale Centra om te kijken naar mogelijkheden tot versoepeling van
maatregelen daar waar het de echoscopie betreft.
Pas vanmiddag is het overleg met RIVM en Regionale Centra afgerond. Dat is dan ook de
reden waarom we nu pas deze nieuwsbrief sturen. De RIVM zal spoedig de actuele
informatie op hun website verwerken voor wat betreft het SEO en de combinatietest. Ook
de Regionale Centra zullen pas nu een nieuwsbericht uitsturen aan alle contractanten. We
begrijpen dat dit gisteren en vandaag tot veel vragen heeft geleid en dat het vervelend is
om deze nieuwsbrief op vrijdagmiddag te ontvangen, maar we meenden hier zo zorgvuldig
mogelijk in te moeten handelen.
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:
* 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 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. Klachten bij de partner zijn in principe geen reden om
het SEO te verplaatsen. 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 uw regionaal centrum.
* Voor alle overige echo’s geldt dat alleen partners die klachtenvrij zijn, een bezoek aan de
echoscopist mogen bijwonen. De echoscopist en partner moeten minimaal 1,5 meter
afstand van elkaar houden.
* Indien u partners weer toe kunt en wilt gaan laten bij overige zwangerschapsecho’s geven
we u het volgende ter overweging:

Het RIVM-LCI hanteert voor wat betreft de zwangerenzorg de volgende uitgangspunten:
-Bij elk contactmoment blijft het uitgangspunt: kom zoveel mogelijk alleen.
-Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden op deze regel vooral wanneer de zwangere en
partner slecht nieuws kunnen verwachten of voor verrassingen kunnen komen te staan. Dit
houdt in dat bij medisch noodzakelijke echo’s de partner aanwezig KAN zijn. Reguliere
consulten en controles vallen niet onder deze uitzondering. Bij overige consulten moet
telkens afgewogen worden of het noodzakelijk is en in het belang is van de zwangere en de
partner (bijvoorbeeld bij slecht nieuws, spannende momenten). Het uitgangspunt blijft nog
steeds om zoveel mogelijk contacten te beperken. Met als doel zo min mogelijk de zorg te
belasten.
Alle bestaande hygiëneregels omtrent COVID-19 blijven van kracht. En zie ook onze website
voor de adviezen en maatregelen rondom COVID-19
Overige wijzigingen beleid bij SEO
Naast bovenstaande punten is op basis van aanscherpingen van het beleid van het RIVM
ook nog één andere wijziging 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. Indien de zwangere corona positief is getest moet zij ook 24 uur
klachtenvrij moet zijn.
Leest u voor meer informatie over de maatregelen rondom corona en het SEO. Andere
maatregelen voor het SEO in verband met het coronavirus blijven van kracht.
We hopen dat u met deze informatie een weloverwogen keuze kunt maken en begrijpen
als BEN iedere keuze die u maakt: wél of géén partner mee bij de overige onderzoeken. Dit
zal wellicht ook afhangen van wat er binnen uw regio besloten wordt en van bijvoorbeeld
uw mogelijkheden om de afstand van minstens 1,5 meter tussen echoscopist en partner,
maximaal en verantwoord te faciliteren binnen uw setting.
De afgelopen twee maanden hebben veel van een ieder gevraagd. En ook nu wij onze
adviezen hebben herzien zal het nog steeds een uitdagende tijd blijven. Wij willen jullie
bedanken voor jullie inzet, jullie communicatie met ons en het aanpassingsvermogen op de
werkvloer tot nu toe.
Dank jullie wel.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de BEN

