
 
Corona en de  gynaecoloog 

 
De wereld ziet er plots heel anders uit. Onverwacht en razendsnel is onze maatschappij volledig uit 
het lood geslagen. Mensen zijn locked-in en locked-up door de lock-down.  
“Elk nadeel eb zijn voordeel”, zei Johan Cruyff. Misschien moeten we proberen, ondanks alle miserie, 
moed te halen uit de voordelen. Minder werken, want doen we niet allemaal een beetje te veel? Wat 
genieten van de rust ook. Collega-psychiater Dirk De Wachter formuleerde het als volgt: “Dit is een 
uitstekende kans om ons te vervelen”. Even doelloos in gedachten kunnen verzonken zijn.  
Dat is allemaal wel mooi en juist, maar ondertussen zitten wij als gynaecologen in een ongeziene 
crisis. Niemand weet tot hoelang die nog zal duren en wat de gevolgen zullen zijn op financieel-
economisch vlak, maar ook op de organisatie van de gezondheidszorg en dus op onze eigen praktijk.  
 
Moeizame richtlijnen 
Er is binnen de vereniging een coronacrisisteam opgericht. Het doel is onze leden zo correct mogelijk 
te informeren over de verschillende aspecten van Covid 19, zwangerschap en onze specialiteit. Wij 
proberen in samenwerking met de werkgroepen continu de meest recente informatie te weten te 
komen en jullie up-to-date te houden.  Het is echter niet altijd eenvoudig om voor alle scenario’s een 
eensluidend advies te formuleren. Lokale omstandigheden, de soms beperkte beschikbaarheid van 
beschermend materiaal en het gebrek aan kennis over het Covid-19 bij zwangeren maken dat 
moeilijk. Zelfs de richtlijnen van onze universitaire centra zijn verschillend, de diensten 
gynaeco/verloskunde moeten zich soms schikken naar de richtlijnen van het ziekenhuis.  
 
Gynaecologen zijn medische figuranten in het Covidziekenhuis. In de meeste ziekenhuizen geldt dat 
gynaecologen enkel opgeroepen zullen worden voor niet-gynaecologische/verloskundige 
pathologieën als alle andere alternatieven uitgeput zijn. Het lijkt mij ook een verstandige beslissing 
om de groep van gynaecologen te sparen van algemene wachten en hen klaar te houden voor de 
optimale opvang van de patiënten op het verloskwartier.  
 
Collegialiteit  
We kregen een aantal mails met klachten over collega’s. Zo had een collega verboden dat de man van 
een patiënte aanwezig zou zijn bij haar geplande sectio. Een week later hoorde ze dat de vrouw 
bevallen was in een naburig ziekenhuis waar haar partner wel bij de sectio mocht blijven. Het 
verbaast mij ietwat dat ziekenhuizen in deze coronatijd partners toelaten in het operatiekwartier, 
maar het is vooral het oncollegiaal gedrag dat ik betreur. Laat ons alstublieft de rangen sluiten, 
collegialiteit hoog in het vaandel dragen en zoals men overal hoort “zorg dragen voor elkaar”.  
 
Strikte maatregelen naleven  
We krijgen boze mails van collega’s die vinden dat we te strenge maatregelen verkondigen in verband 
met privépraktijken. Wij kunnen als wetenschappelijke vereniging enkel een op wetenschap gesteund 
advies geven dat optimaal is voor de veiligheid van patiënten, gynaecologen en eigenlijk voor de hele 
bevolking . Het is aan de individuele gynaecoloog om te beslissen, de richtlijnen kennende, of hij/zij in 
veilige omstandigheden kan werken. Het is moeilijk voor ons allemaal, wij moeten voorzichtig zijn en 
dat ook blijven. Neen, wij kunnen niet meer werken zoals voorheen. Neen, we voeren geen 
routineonderzoeken meer uit op dit moment . Neen, de partner komt niet mee op raadpleging. Neen, 
verschillende patiënten samen in de wachtzaal is niet toegestaan. Het is jammer, maar het is nu 
eenmaal zo.  
 
Annulatie  
Onze vereniging heeft ook al heel wat evenementen moeten schrappen, denk maar aan de 
lentevergadering, onze studiedag Ethiek en Economie en een aantal cursussen. Sommige activiteiten 
zijn geannuleerd, andere zullen verplaatst worden naar het najaar.  
 
Niet weer over thuisbevallen aub 
Op sociale media is er opnieuw wat te doen over de nadelen van bevallen in het ziekenhuis. Sommige 
vroedvrouwen grijpen de coronacrisis aan om een deel van de prenatale opvolging naar zich toe te 
trekken en thuisbevallingen te promoten. Ze worden daarin echter niet gesteund door hun 



beroepsorganisaties. Wij hebben in de pers gereageerd en stellen dat het zelfs nu, met alle 
coronaperikelen, nog veiliger is om in het ziekenhuis te bevallen dan thuis. Ziekenhuizen zijn zeer 
goed voorbereid en nemen alle nodige voorzorgsmaatregelen. Wij ontkrachten ook het gegeven dat 
de partner niet zou mogen aanwezig zijn bij de bevalling.  
 
Mag ik ook in naam van de Raad van Bestuur mijn medeleven betuigen aan de leden die dierbaren 
zijn verloren in dit coronadrama. Veel moed en een vlug herstel aan allen die ziek zijn op dit moment. 
 
Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen of suggesties heeft. Hou er de moed in. 
 
Met zeer hartelijke groet, 
Guy Verhulst 
voorzitter VVOG 


