
 

 
 
 
 
 
 
Coronamaatregelen: wat is ons advies? 
Als professionele zorgaanbieder kunnen wij onze cliënten slechts één advies geven: hou je aan de 
richtlijnen van het RIVM. Dankzij de coronamaatregelen hebben we het virus in grote mate onder 
controle gekregen. Stap voor stap kunnen de coronamaatregelen daarom telkens iets worden 
versoepeld. Tegelijkertijd weten we ook dat de maatregelen strenger worden als het virus weer oplaait. 
Juist daarom is en blijft het heel belangrijk de maatregelen en adviezen op te volgen. 
 
Kraambezoek weer toegestaan… 

 Bij de bevalling mag naast de partner 1 extra bezoeker aanwezig zijn 
 In de kraamweek mag 1 vaste bezoeker komen 
 Na de kraamweek mogen maximaal 3 bezoekers aanwezig zijn 

 
…maar hou je aan de regels 

 Hou 1,5 meter afstand van elkaar 
 Bezoekers wassen bij binnenkomst direct de handen 
 Bezoekers met verkoudheidsachtige klachten (hoesten, snotterig, benauwd en/of koorts) zijn 

niet welkom 
 Bezoekers met huisgenoten met koorts én verkoudheidsklachten zijn ook niet welkom 
 Hoest en nies in de elleboog 
 Gebruik papieren zakdoekjes 

 
Het nieuwe normaal 
De maatregelen zijn niet prettig. Niet voor jonge ouders die hun geluk graag willen delen met hun 
omgeving. Niet voor trotse grootouders die hun kleinkind in hun armen willen nemen. Niet voor 
betrokken kraamverzorgenden die graag een troostende arm om je schouder hadden willen slaan. Maar 
ze zijn wel noodzakelijk. Pas als er een vaccin is tegen het virus kunnen we ons oude leven weer 
oppakken. Tot die tijd is de 1,5 meter samenleving het nieuwe normaal. 
 
Bescherm jezelf, bescherm elkaar 
Wij snappen het verlangen om weer zo gewoon mogelijk te kunnen leven. Daar verlangen we zelf ook 
naar. Tot die tijd is het van belang om je aan de maatregelen en richtlijnen te houden. Doe het voor je 
eigen gezondheid, maar zeker ook voor die van je kindje en je dierbaren. Bescherm jezelf, want 
daarmee beschermen we elkaar. Gebruik bij alles wat je doet, je gezond verstand. Ook binnen de 
coronamaatregelen kan er gelukkig veel. 
 
Natuurlijk brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte als maatregelen veranderen en wat dit betekent 
voor zwangere, moeder, baby, kraamgezin en kraamverzorgende. Heb je nog vragen? Stel ze via 
corona@naviva.nl. 
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