Stage begeleiding, hands on training, praktijkonderwijs
Stage begeleiding, hands on training en praktijkonderwijs kunnen, in overleg met de LCI,
RIVM, per direct weer opgestart worden.
Hierbij dient dan wel het volgende in acht te worden genomen: gezondheidscheck,
afstand houden en hygiënemaatregelen
Een GEZONDHEIDSCHECK vooraf is cruciaal
Dit geldt voor alle betrokkenen; de zwangere, de echoscopist/docent, de
stagiaire/leerling. Deze dient plaats te vinden zoals omschreven in
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen.
AFSTAND HOUDEN: beperk het aantal aanwezigen in een ruimte.
Afstand houden en alertheid hierop zijn essentieel. Hanteer 1.5 meter afstand tussen
personen onderling en werk bij voorkeur in grotere ruimtes met goede
ventilatiemogelijkheid.
Partner kan mee bij regulier onderzoek met stagiaire maar bij voorkeur NIET bij handson
training/opleidingssituatie met oefenzwangeren.
Overweeg dus om bij handson trainingen minder leerlingen tegelijk in een ruimte te
hebben of maak gebruik van extra beeldschermen zodat op afstand meegekeken kan
worden; een onderlinge afstand van 1,5 mtr tussen de leerlingen (en de leerlingen en de
zwangere) is hierbij zeer gewenst.
Wanneer meer dan 3 minuten contact is op minder dan 30cm van het gelaat (zoals
tussen echoscopist/docent en stagiair/leerling voor kan komen) kan het gebruik van een
faceshield of een chirurgisch mondneusmasker overwogen worden (zie ook het beleid
van de FMS voor de
polikliniek: https://www.demedischspecialist.nl/sites/default/files/Leidraad%20persoonlijk
e%20bescherming%20in%20de%20%28poli%29klinische%20setting%20vanwege%20SARSCoV-2.pdf
Zo kan ook het gebruik van een kunststof barrière tussen zwangere en echoscopist
worden overwogen, en het dragen van handschoenen op contactmomenten door
stagiaire/student en echoscopist/docent.
Duur van het onderzoek mag tot maximaal een uur zijn, mits bovenstaande zaken in
acht worden genomen.
Beperk de duur in kleine, slecht geventileerde ruimtes voor zoveel als mogelijk. Hoe klein
of hoe lang is helaas niet te kwantificeren, beperk dan in ieder geval het aantal
personen.

Houd zoveel mogelijk een vaste groepsindeling aan. Dus bijvoorbeeld een vaste groep
stagiaires/studenten met een vaste echoscopist/docent.

HYGIËNEMAATREGELEN
De gangbare algemene voorzorgsmaatregelen zoals de handhygiëne zijn van groot
belang. Voor alle aanwezigen geldt: bij binnenkomst/vòòr aanvang van het
onderzoek/de praktijkles (bij iedere ‘nieuwe’ zwangere) Handen wassen met water en
zeep (dit heeft de voorkeur) of desinfecteren.
Na IEDER(E) onderzoek/praktijkles (bij wissel van de zwangere) wordt de apparatuur
gereinigd volgens voorschrift. https://lci.rivm.nl/richtlijnen/reiniging-desinfectie-ensterilisatie-de-openbare-gezondheidszorg
En volg verder de adviezen zoals benoemd voor de
contactberoepen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/contactberoepen
Thuisblijven en laagdrempelig testen bij klachten is vereist.

