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I. SCREENING ZWANGEREN BIJ OPNAME
Screenen van zwangeren in geval van een opname voor een antepartum opname of
bevalling (inductie, gepande sectio, arbeid). Er is geen eensluidend advies:
• door een gebrek aan kennis in de materie op dit ogenblik, niet voldoende studies en
expertise
• door een verschillende infrastructuur, beschikbaarheid van beschermend materiaal
en testcapaciteit in onze ziekenhuizen
Waar er wel een consensus over bestaat:
• elke zwangere die opgenomen wordt, moet worden gescreend
o SWAB, bij opname of zelfs de dag voordien
§ tot 30% vals negatief
§

Het aflezen van het resultaat kan veel tijd in beslag nemen. Dit kan
een bottle neck betekenen in het doorstromen van patiënten naar de
juiste afdeling

§

laat de SWAB afnemen door zorgverleners die hierin expertise hebben
(in sommige ziekenhuizen is er een SWAB-team), het aantal vals
negatieve resultaten verhoogd indien geen correcte afname

o Low dose CT is een alternatief
§ kan voor de bevalling (zeer beperkt stralingsrisico, informed consent),
of net erna
§ ook vals negatieve mogelijk
•

screening betekent ook dat er een duidelijk gescheiden zorgtraject is uitgestippeld,
met correcte isolatiemogelijkheden, voldoende capaciteit, beschikbaarheid en
correct gebruik van beschermingsmiddelen

•

het doel van screenen:
o optimale zorg voor onze patiënten
o zorgen dat onze verloskamer geen haard van besmetting wordt
o zorgverleners (artsen en vroedvrouwen) beschermen

•

in geval van ernstige prematuriteit is verwijzing naar een tertiair centrum aan te
bevelen

II. ZWANGERE ZORGVERLENERS OP DE WERKVLOER
Zwangere zorgverleners op de werkvloer, moeten zij worden verwijderd (eventueel
administratieve taken krijgen)?
Ja indien:
• ernstige co-morbiditeit aanwezig
• indien contact met bewezen Covid positieve patiënten (contact met COVID-19
patiënten moet vermeden worden)
• zwangerschapsduur > 28 weken (omdat er dan meer risico is op maternale
complicaties en/op vroeggeboorte)
• voor wat betreft het eerste trimester zijn er op dit moment nog geen gegevens die
wijzen op een verhoogd risico
Zie ook richtlijnen RCOG:
https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2020-03-30-occupationalhealth-advice-for-employers-and-pregnant-women-during-the-covid-19-pandemic20200406.pdf
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