
 

 

 

Door de Corona-pandemie bevinden we ons in een bijzondere situatie. Om uw en onze veiligheid te garanderen hebben 

we als Kliniek Sint-Jan een aantal voorzorgsmaatregelen genomen.  

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen terug rond bevallen in tijden van corona en welke maatregelen onze Kliniek 

hiervoor neemt.  

Mocht u nog vragen hebben, blijf er niet mee zitten, maar richt u tot uw gynaecoloog of uw vroedvrouw.  

1/ Hoe verloopt mijn vooropname?  

Momenteel is er geen vooropname en moet u de administratie rond uw opname niet op voorhand komen regelen. Het 

opnamedocument dat u krijgt van uw gynaecoloog volstaat.  

2/ Moeten we altijd een mondmasker dragen?  

Tijdens uw verblijf is het dragen van een mondmasker aangeraden als de veilige afstand van 1.5 meter niet kan worden 

gegarandeerd. Als u zich buiten uw kamer begeeft, bv in de gang of in een andere afdeling van het ziekenhuis moet u een 

mondmasker dragen.  

3/ Mag er iemand mee naar het verloskwartier?  

Tijdens uw opname in de verloskamer mag u slechts vergezeld worden door één en steeds dezelfde persoon.  

4/ Is bezoek toegestaan op de materniteit?  

De aanwezigheid van maximum één andere volwassene buiten de mama is toegestaan, in de praktijk vaak de andere ouder 

van de pasgeborene. Tot op heden is er dus nog geen extra bezoek toegestaan.  

5/ Langs welke ingang kom ik binnen als ik moet bevallen?  

Uw opname in het ziekenhuis gebeurt steeds langs de Dienst spoedgevallen.  

6/ Gebeurt er altijd een screening op Covid-19 virus?  

Ja, elke patiënt die in de Kliniek Sint-Jan wordt opgenomen, ondergaat een screening naar het Corona-virus. Dit geldt dus 

ook voor toekomstige mama’s die op de verloskamer worden opgenomen.   

Deze screening verloopt op verschillende manieren, naargelang het een geplande of een ongeplande opname betreft.  

7/ Wat bij een geplande opname, zoals een geplande keizersnede of een geplande inductie van de bevalling? 

In geval van een geplande opname komt u 3 dagen voor de geplande opname langs in de Kliniek voor het afnemen van een 

Corona-uitstrijkje. Het resultaat van dit uitstrijkje neemt 48 uur in beslag. Indien het uitstrijkje de aanwezigheid van het 

Coronavirus aantoont, zullen bijkomende maatregelen voorgesteld worden om uw opname in veilige omstandigheden te 

kunnen laten doorgaan.  

Indien u geen symptomen vertoont, krijgt u een mondmasker en gaat u naar de verloskamer.  

8/ Wat bij een ongeplande opname?  

Bij een bevalling gaat het echter vaak om een ongeplande opname.  In geval van respiratoire symptomen verdacht voor 

Covid-19, zal er een screening gebeuren door middel van een lage dosis CT-scan van de longen. Dit om een mogelijke 

infectie op te sporen. 

 

 

 



 

 

 

Naargelang het resultaat van de CT-scan van de longen zijn er twee mogelijkheden: 

1) U bent negatief getest en bent dus niet geïnfecteerd met het Coronavirus. De bovengenoemde basisregels blijven 

van kracht. U krijgt een mondmasker en gaat naar de verloskamer.  

2) U bent positief getest en bent dus hoogstwaarschijnlijk geïnfecteerd met het Coronavirus.  

a) Samen met uw partner verblijft u in isolatie. Maaltijden voor u beiden worden aangeboden door het 

ziekenhuis.  

b) Er wordt een Corona-uitstrijkje bij u afgenomen. 

c) Tijdens de arbeid en de bevalling dragen u en uw partner een mondmasker. 

d) Na de geboorte wordt u niet van uw kindje gescheiden, enkel als u in een kritieke toestand verkeert.  

e) De zorgen die u worden verleend blijven dezelfde maar worden aangepast aan de noden van uw isolement. 

f) Uw verblijf duurt minstens 3 dagen. 

g) Bij vertrek krijgen jullie een voorraad mondmaskers en de nodige richtlijnen en voorzorgsmaatregelen mee. 

 

9/ Als ik besmet ben met het SARS-CoV-2 virus rondom mijn bevallingsdatum, loopt mijn baby dan ook een verhoogd 

risico om ook besmet te zijn?  

De wetenschappelijke gegevens over de transmissie van het Covid-19 virus tussen moeder en baby zijn geruststellend. De 

overdacht in utero blijft uitzonderlijk. Na de bevalling is de overdracht van besmetting mogelijk, maar zeer beperkt als u 

volgende tips in acht neemt:  

-voordat u de baby verzorgt (verschonen, voeden of gewoon strelen) moet u de handen wassen en vermijden om uw gezicht 

aan te raken.  

-u mag in dezelfde kamer slapen als uw baby, maar het bedje moet op een afstand van 1.5-2m staan van het uwe.  

11/ Mag ik, als ik besmet ben met het virus SARS-CoV-2, nog borstvoeding geven?   

Indien u besmet bent met het SARS-CoV-2 virus, maar u voelt zich goed, dan is borstvoeding mogelijk. U mag uw baby 

rechtstreeks de borst geven maar moet wel een mondmasker dragen. 

 

 

 

 


