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Inleiding  
  
Het coronavirus SARS-COV-2 heeft een forse impact op de geboortezorg. Sinds het begin van de 
uitbraak in Nederland zijn diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te 
gaan. Ook zwangeren ondervinden hier de gevolgen van. Een aantal zwangeren kiest, aanvullend op 
de zorg door verloskundige en/of gynaecoloog, zeer bewust voor de continue begeleiding van een 
doula en gaat daartoe een contractuele relatie aan. Door de preventieve maatregelen is het in veel 
gevallen niet mogelijk om deze begeleiding te realiseren.  
  
De Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s (NBvD) onderschrijft het belang van preventieve 
maatregelen. Er is een grote bereidheid van leden, en van cliënten om hieraan mee te werken. De 
NBvD heeft daarom in de eerste versie van deze richtlijn (versie 1.0 – Maart 2020) leden opgeroepen 
om:   
• alle pre- en postnatale afspraken via telefoon- en videoverbindingen te laten plaatsvinden om het 

risico op verspreiding van het virus te minimaliseren   
• richtlijnen van medisch professionals te volgen   
• ondersteuning tijdens de baring bij voorkeur op afstand te realiseren   
  
Hoewel doula’s op dit moment alles in het werk stellen om cliënten op afstand goed te begeleiden1 
als het niet mogelijk is om fysiek bij de baring aanwezig te zijn, signaleren we in toenemende mate 
schrijnende gevallen waar de begeleiding op afstand niet de begeleiding in persoon kan evenaren, of 
zelfs helemaal niet realiseerbaar is.  
  
De doula is een zorgverlener die is uitgekozen en aangenomen door de zwangere. Daarmee maakt de 
doula onderdeel uit van het geboorteteam van de barende. Onderzoek heeft aangetoond dat de 
continue 1-op-1 begeleiding door een professional die niet betrokken is bij de medische 
zorgverlening, leidt tot betere uitkomsten2, waaronder minder keizersnedes, minder vraag om 
pijnbestrijding en minder kans dat de moeder negatief terugkijkt op de bevalling.  
Daarbij komt uit onderzoek naar voren dat tien tot twintig procent van de barenden de bevalling als 
traumatisch ervaart, en één tot drie procent van alle barenden zelfs een posttraumatische 
stressstoornis (PTSS) ontwikkelt. De TEACH 1 & 2 studies3 wijzen uit dat een traumatische ervaring 
mogelijk voorkomen had kunnen worden met betere communicatie, praktische en emotionele 
ondersteuning en gehoord & gezien worden. De continue begeleiding door de doula kan dit mede 
bewerkstelligen. Een aantal zwangeren kiest voor een doula door trauma in de voorgeschiedenis. In 
gevallen waarbij de doula plots niet fysiek bij de baring aanwezig kan zijn, is retraumatisering een 
gerede mogelijkheid.  
  

  
1 Alternatieve manieren om tijdens de baring toch ondersteuning te kunnen bieden zijn bijvoorbeeld:  
- Videosupport  
- Telefonische support, mogelijk via oortjes die de barende draagt   
- Ondersteuningsmiddelen achterlaten bij cliënt (zie ook de richtlijn voor het gebruik van 

ondersteuningsmiddelen)  
- Extra online prenatal sessies om de partner meer handvatten te geven  
2 Zie onder andere Cochrane Review: Continuous Support for Women during Childbirth (2017 review), a 

systematic review of the research literature, concludes that all women should have continuous support during 
labor.  

3 Zie http://traumatischebevalling.nl/resultaten voor de betreffende artikelen.   
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Juist nu er een verhoogde onrust en spanning bij zwangeren is, is de continue ondersteuning van de 
doula van groot belang. De NBvD streeft ernaar dat de doula toegelaten wordt bij alle baringen waar 
cliënten dat willen. Zowel bij thuisbaringen, als bij poliklinische en klinische baringen. Daarnaast 
denken wij dat de aanwezigheid van een doula een welkome aanvulling zou kunnen zijn in tijden van 
grotere werkdruk en eventueel meer ziekte-uitval bij ziekenhuizen en verloskundige praktijken.  

Inmiddels is er meer bekend over de overdracht van het virus. Er lijkt geen wetenschappelijke 
onderbouwing om een barende de begeleiding van een doula te verbieden tijdens een baring in de 
thuissituatie of bij een (poli)klinische baring. De doula zou potentieel een besmettingsgevaar kunnen 
vormen voor de eerste- en/of tweedelijns zorgverlener(s). Dit risico is echter makkelijk te 
ondervangen door de richtlijnen van het RIVM op te volgen tijdens de baring en een mondkapje te 
dragen1. Er is bovendien slechts een klein percentage zwangeren2 dat kiest voor begeleiding door een 
doula tijdens de zwangerschap, baring en de periode daarna, waardoor het verspreidingsrisico 
relatief klein is. De NBvD voelt zich gesteund door de aanbevelingen van de KNOV, NVOG en BEN van 
7 mei jl. “Er kan 1 extra iemand mee naast de partner bij de bevalling, indien dit gewenst is door de 
zwangere."	 Wij hopen dat dit standpunt ten aanzien van de doula gehandhaafd blijft bij verdere 
maatregelen.  

Doula’s werken samen met zorgverleners om een gevoel van veiligheid en regie tijdens de baring te 
realiseren. De ondersteuning door NBvD-leden kenmerkt zich door multidisciplinaire samenwerking 
op verschillende niveaus om de cliënt die ondersteuning te geven die het meest tegemoet komt aan 
diens behoefte. NBvD-leden respecteren de opvattingen en deskundigheid van andere disciplines die 
bij de ondersteuning van de cliënt betrokken zijn en nemen in de communicatie tussen 
zorgverlener(s) en cliënt een professionele verantwoordelijkheid door:  
- oog te houden op de voorkeuren en wensen van de cliënt  
- cliënten te ondersteunen om deze voorkeuren en wensen duidelijk te maken   
- cliënten te ondersteunen bij het formuleren van vragen voor de medische zorgverlener(s)  
  
Daarom is het advies van de NBvD aan haar leden om:  
- tijdens in-person begeleiding tijdens de zwangerschap, baring en ná de kraamweek de RIVM-

richtlijnen te volgen en een mondkapje te dragen 
- alleen cliënten te bezoeken nadat vooraf de gezondheidstoestand van de cliënt en diens 

huisgenoten is uitgevraagd  
- afhankelijk van de fasen geel, oranje en rood: de richtlijnen van het RIVM te volgen en een 

mondkapje te dragen (geel), de pre- en postnatale contacten zoveel mogelijk te beperken en op 
afstand te realiseren (oranje) dan wel alle contacten op afstand te realiseren, met uitzondering van 
de baring in overleg met de cliënt en diens zorgverleners (rood) 

- wanneer er sprake is van klachten die passen bij COVID-19 bij jezelf, je huisgenoten, je cliënt en/of 
diens huisgenoten: geen in-person begeleiding, maar voer pre- en postnatals via telefoon- en/of 
videoverbindingen, zoals Skype, Zoom, FaceTime, Google Hangouts en/of Google Duo en begeleid 
de baring op afstand of schakel je back-up in.   

  

 
1 Zie ook het NBvD-standpunt over het gebruik van mondkapjes in de paragraaf Persoonlijke 
beschermingsmiddelen, pagina 9.   
2 Het is op dit moment niet bekend welk percentage van het totaal aantal baringen in Nederland wordt 
begeleid door een doula. De NBvD heeft op dit moment 135 leden die in meer of mindere mate actief zijn, met 
een variatie van 3 baringen per jaar tot 3-6 baringen per maand. Er zijn echter ook doula’s actief die geen lid 
zijn van de NBvD, waardoor het onmogelijk is om een compleet beeld van het aantal door een doula 
begeleidde baringen te geven.   
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Looptijd   
Deze richtlijn is een levend document en wordt bijgewerkt en/of gewijzigd wanneer nieuwe informatie 
beschikbaar komt.   
  
Versie 2.3 van de richtlijn is geldig vanaf 15-10-2020. De meest actuele versie is te vinden op de 
website van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s (NBvD).   
  
  
Copyright  
Deze richtlijn is eigendom van de NBvD. De richtlijn mag, ongeacht de verschijningsvorm, niet worden 
gewijzigd, maar wel ongewijzigd gedeeld worden met cliënten (ten behoeve van afstemming met 
hun zorgverleners) en ketenpartners in de geboortezorg.   
  
  
Gedragscode  
We verwachten naast de algemene bepalingen in de NBvD-gedragscode tevens terughoudendheid en 
discretie van onze leden in het communiceren van maatregelen (op Social Media) die in individuele 
gevallen door individuele ziekenhuizen en praktijken worden genomen.   
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Wijzigingstabel  
  

Datum  Versie  Wijziging  
06-05-20  2.0  Aanpassing Inleiding  
06-05-20  2.0  Aanpassing looptijd  
06-05-20  2.0  Toevoeging copyright  
06-05-20  2.0  Toevoeging gedragscode  
06-05-20  2.0  Toevoeging Wijzigingstabel  
06-05-20  2.0  Update Over COVID-19 na verschijning van Coronavirus (COVID-19) infection 

and pregnancy, Version 8  
06-05-20  2.0  Toevoeging Maatregelen om verspreiding tegen te gaan   
06-05-20  2.0  Toevoeging standpunt persoonlijke beschermingsmiddelen  
06-05-20  2.0  Toevoeging paragraaf Persoonlijke beschermingsmiddelen  
06-05-20  2.0  Toevoeging paragraaf Persoonlijke maatregelen  
06-05-20  2.0  Toevoeging paragraaf Afspraken met cliënten   
06-05-20  2.0  Aanpassing standpunt ondersteuning tijdens de zwangerschap  
06-05-20  2.0  Aanpassing standpunt ondersteuning tijdens de baring  
06-05-20  2.0  Aanpassing standpunt ondersteuning postpartum  
06-05-20  2.0  Toevoeging bijlage Aan- en uitrekken van persoonlijke 

beschermingsmiddelen  
06-05-20  2.0  Toevoeging bijlage Aan- en uittrekken van niet-steriele handschoenen  

07-05-20  2.1  Toevoeging samenvatting advies in inleiding  
07-05-20  2.1  Correctie spelfouten  
08-05-20  2.2  Aanpassing Inleiding (naar aanleiding van de verruiming zorg per 11 mei 

2020 van KNOV, NVOG en BEN)  
 30-09-20 2.3 Update inleiding 
30-09-20 2.3 Toevoeging fasering 
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Over COVID-193  
  
Het coronavirus SARS-COV-2 is een nieuwe stam van coronavirus die COVID-19 veroorzaakt, voor het 
eerst geïdentificeerd in Wuhan Stad, China. Andere coronavirusinfecties zijn verkoudheid (HCoV 
229E, NL63, OC43 en HKU1), Respiratoir syndroom van het Midden-Oosten (MERS-CoV) en Ernstig 
acuut respiratoir syndroom (SARS-CoV).  
  

Verspreiding COVID-19  
De meeste gevallen van COVID-19 wereldwijd geven aanwijzingen voor overdracht van mens op 
mens. Dit virus lijkt zich te verspreiden via ademhalings-, fomite- of fecale methoden.   
Een besmet persoon kan het verspreiden door:  

• Te hoesten en/of niezen in het bijzijn van andere mensen  
• Menselijk contact zoals aanraking en/of handen schudden ter begroeting  
• Iets aanraken met het virus erop en dan je ogen, neus of mond aanraken alvorens handen te 

wassen  
Het is niet bekend dat deze virussen zich verspreiden via ventilatiesystemen of via water.   
  
Tot op heden is er één geval van mogelijke verticale overdracht (overdracht van moeder op baby 
antenataal of intrapartum) gemeld in de literatuur. Recent bewijs heeft echter gesuggereerd dat het 
waarschijnlijk dat het virus verticaal kan worden overgedragen, maar dat het aantal getroffen 
zwangerschappen en de betekenis voor de pasgeborene nog moet worden bepaald.  
  

Symptomen COVID-19  
De grote meerderheid van getroffenen zal slechts lichte of matige symptomen van verkoudheid/griep 
ervaren. De symptomen variëren van mild tot ernstig. De meest voorkomende symptomen zijn:  

• Koorts  
• Hoesten  
• Brandende ogen  
• Moeite met ademen en/of ademhalen (kortademigheid)  

Ernstigere symptomen zoals longontsteking en hypoxie4 worden over het algemeen beschreven met 
COVID-19 bij oudere mensen, mensen met een onderdrukt immuunsysteem en mensen met een 
lange termijn aandoeningen zoals diabetes, kanker en chronische longziekte.  
  
Zwangerschap geeft een risico op hypercoagulatie (verhoogde stollingsneiging – trombose) 
onderzoek suggereert dat bij individuen opgenomen in het ziekenhuis met COVID-19 ook 
hypercoagulatie optreedt, waaruit volgt dat infectie met COVID-19 waarschijnlijk verband houdt met 
een verhoogd risico op veneuze trombo-embolie bij de moeder. Met verminderde mobiliteit door 
zelfisolatie thuis of een ziekenhuisopname neemt het risico waarschijnlijk verder toe.  
  
  

 
3 Coronavirus (COVID-19) infection and pregnancy, Version 8: Published Friday 17 April 2020 - guidance for 
healthcare professionals on coronavirus (COVID-19) infection in pregnancy, published by the RCOG, Royal 
College of Midwives, Royal College of Paediatrics and Child Health, Public Health England and Health Protection 
Scotland.  
4 Een conditie waarbij weefsels in het lichaam als geheel of in een bepaald deel van het lichaam niet voorzien 
worden van voldoende zuurstof.   
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Maatregelen om verspreiding tegen te gaan  
  
In deze richtlijn is beschreven hoe om te gaan met de huidige situatie rondom COVID-19.  
  
De prioriteit is het verlenen van veilige zorg aan zwangeren, aan barenden en aan ouders in de 
postpartum periode. We ondersteunen de maatregelen die ziekenhuizen, geboortecentra en 
eerstelijnsverloskundigen nemen om verspreiding van het virus te voorkomen. Deze maatregelen 
worden genomen om zorg aan alle barenden te kunnen garanderen.  
Desalniettemin pleit de NBvD voor continue ondersteuning voor cliënten die met welke reden dan 
ook gekozen hebben voor de begeleiding van een doula voorafgaand aan, tijdens en na de baring. Dit 
vraagt van onze leden dat ze de volgende maatregelen in acht nemen.   
  
  
Persoonlijke beschermingsmiddelen  
Doula’s zijn niet betrokken bij de medische zorgverlening en houden – waar mogelijk – de algemene 
RIVM-richtlijnen aan. In navolging van de “LEIDRAAD Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische 
setting vanwege SARSCoV-2” van de Federatie Medisch Specialisten (Versie 4.0 - 160620) is in de 
eerdere versie van deze richtlijn aangegeven dat de NBvD het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen door doula’s in de begeleiding van zwangeren, barenden en postpartum 
gezinnen niet noodzakelijk acht, zeker in die gevallen waar geen sprake is van vermoeden of 
bevestiging van een besmetting met het coronavirus.  
 
Inmiddels zijn de richtlijnen vanuit het RIVM gewijzigd en wordt de Nederlandse bevolking dringend 
geadviseerd om in de publieke (binnen)ruimte een mondmasker te dragen. De NBvD adviseert 
daarom tijdens alle in-person contacten met cliënten gebruik te maken van een mondmasker 
ongeacht of de dienstverlening op 1,5m plaatsvindt en ongeacht de locatie (binnen/buiten).  
  
Er wordt er van de doula verwacht dat zij een mondmasker8 gebruikt tijdens de baring. In de bijlage 
zijn de praktijkkaarten van de NHG met betrekking tot het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen opgenomen. Indien een zorgverlener (verloskundige, verpleegkundige, 
gynaecoloog of kraamzorg) van de doula verwacht dat zij een medisch mondmasker draagt, zal dit 
door de betreffende zorgverlener geleverd moeten worden met in achtneming van de 
gebruiksvoorschriften.   
  
 
 
   

  
8 Het is niet reëel om te verwachten dat alle doula’s beschikken over officiële mondkapjes van het type 
Chirurgisch mondneusmasker IIR (of FFP-2 in geval van vermoedde of bewezen besmetting met SARSCoV-2). 
Wel kunnen algemene mondkapjes worden verkregen om besmetting van cliënt, huisgenoten, verloskundige, 
verpleegkundige, gynaecoloog, kraamzorg door de doula (bij juist gebruik van het mondkapje) te voorkomen.   
  
Algemene richtlijnen voor veilig gebruik van een mondkapje  
- Het mondkapje mag maximaal 3 uur aan een stuk gedragen worden.    
- Vervang het masker als het besmet is met lichaamsvocht, bij beschadiging, bij consumptie van eten en 

drinken, of bij het verlaten van de cliënt.   
- Volg de aanwijzingen voor het veilig gebruik van de leverancier en de praktijkkaarten van het NHG. 
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Algemene maatregelen  
Wij verwachten van leden dat de volgende algemene maatregelen in acht worden genomen:   
  
Bespreek de situatie en de consequenties voor de doula-begeleiding met cliënten:  

o Maak het onderdeel van je gesprekken en probeer deze op neutrale toon te voeren.   
o Realiseer je dat dit voor cliënten een stressvolle situatie zijn, zeker wanneer zij zwanger zijn 

en/of pas bevallen en bespreek en respecteer hun gevoelens over de huidige situatie.   
o Vraag cliënten hoe zij zichzelf voorbereiden en hoe je hen (indien nodig op afstand) kunt 

ondersteunen. 
o Probeer open vragen te stellen aan cliënten, zodat zij kunnen vertellen waar zij zitten qua 

zorgen en/of voorbereidingen rondom COVID-19.  
o Erken dat het moeilijk of pijnlijk kan zijn om hierover te praten, maar dat het doel is om te 

zorgen dat iedereen zichzelf zo veilig mogelijk voelt.  
o Probeer met cliënten de diverse scenario's door te spreken en bespreek samen wat zij nodig 

hebben om voorbereid de bevalling in te gaan. Daarnaast is het goed aan te geven dat het 
hier tevens gaat om maatschappelijk belang over individueel belang. Hoe vervelend dat op 
dit moment ook kan zijn.   

o Deel de richtlijn van de NBvD en laat de cliënt deze bespreken met zorgverleners.   
  

  
Houd updates in de gaten:  

o Zorg dat je op de hoogte bent van de geldende protocollen in jouw regio   
o Zorg ervoor dat jouw informatie vanuit betrouwbare bronnen komt. Hierbij kan gedacht 

worden aan contact met de afdeling verloskunde en/of gynaecologie van het betreffende 
ziekenhuis en/of de verloskundige waarbij de cliënt onder controle staat. Daarnaast is er 
tevens informatie te vinden bij de diverse beroepsverenigingen van o.a. NVOG, KNOV en 
NBvD.  

  
  
Lees je in over:  

o Protocollen rondom het correct wassen en/of desinfecteren van handen.  
o Protocollen rondom het correct gebruik van persoonlijke protectiematerialen, denk aan een 

schort, bril, mondkapje en/of handschoenen.  
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Persoonlijke maatregelen  
We adviseren de algemeen geldende richtlijnen van het RIVM te volgen en een mondmasker te 
dragen. Als je zelf (of een van de huisgenoten) klachten hebt, zoals verkoudheidsklachten, koorts 
en/of benauwdheid passend bij COVID-19: blijf thuis totdat je zelf of je huisgenoot 24u klachtenvrij 
bent.   
  
 

Afspraken met cliënten  
Vraag je cliënten altijd contact op te nemen als zich wijzigingen voordoen in de eigen 
gezondheidstoestand of die van hun huisgenoten. En vraag cliënten altijd 1-3 dagen voor het 
geplande contact een korte vragenlijst in de vullen met betrekking tot de aanwezigheid van klachten 
passend bij COVID-19:  

• Heb je - of een van je huisgenoten -  verhoging of koorts?   
• Heb je - of een van je huisgenoten - last van kortademigheid in rust of bij lichte inspanning?   
• Heb je - of een van je huisgenoten - last van hoesten?   
• Heb je - of een van je huisgenoten - last van keelpijn?   
• Heb je - of een van je huisgenoten - last van snotteren/niezen/loopneus/verstopte neus?   
• Heb je - of een van je huisgenoten - op dit moment last van (onverklaarde) diarree?  
• Heb je - of een van je huisgenoten - op dit moment last van (onverklaard) smaak- en/of 

reukverlies? 
• Heb je - of een van je huisgenoten - een bewezen of verdachte COVID-19?  

In geval van klachten bij de cliënt of een van de huisgenoten de afspraak verzetten totdat ze 24u 
klachtenvrij zijn dan wel virtueel laten plaatsvinden.   
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Ondersteuning van cliënten tijdens COVID-19  
  
Uitgangspunt is dat de begeleiding van cliënten plaatsvindt met inachtneming van de RIVM-
richtlijnen. Wanneer er sprake is van in-person begeleiding volg dan de ‘Aanbevelingen persoonlijke 
hygiëne’ en ‘Instructie handhygiëne’ (in de bijlagen).   
 
Voor de maatregelen vanuit de NBvD geldt een kleuren fasering: 
- fase geel: toepassing RIVM-richtlijnen en het dragen van een mondkapje 
- fase oranje: toepassing RIVM-richtlijnen, het dragen van een mondkapje én beperkingen in het 
contact door waar mogelijk pre- en postnatale begeleiding op afstand te realiseren 
- fase rood: toepassing RIVM-richtlijnen, het dragen van een mondkapje én alle begeleiding op 
afstand realiseren (met uitzondering van de baring op verzoek van de cliënt en in overleg met diens 
zorgverleners) 
 
Op basis van het beleid in de diverse veiligheidsregio’s kunnen er verschillende kleurcoderingen 
gelden in de betreffende gebieden. In deze richtlijn volgen we de gebiedsindeling van de 
veiligheidsregio’s in plaats van de NBvD-regioindeling.  
  
 

Ondersteuning tijdens de zwangerschap  
 
Fase geel 
In-person begeleiding kan plaatsvinden met inachtneming van de algemene RIVM-richtlijnen en het 
gebruik van een mondkapje.  
 
In geval van klachten die passen bij COVID-19 bij jezelf, je huisgenoten, je cliënt en diens huisgenoten 
en de klachten het toelaten: prenatals via telefoon- en/of videoverbindingen, zoals Skype, Zoom, 
FaceTime, Google Hangouts en/of Google Duo.   
 
Fase oranje 
In-person begeleiding zoveel mogelijk vervangen door begeleiding op afstand via telefoon- en/of 
videoverbindingen, zoals Skype, Zoom, FaceTime, Google Hangouts en/of Google Duo. In-person 
begeleiding kan alléén plaatsvinden als het absoluut noodzakelijk is met inachtneming van de 
algemene RIVM-richtlijnen en het gebruik van een mondkapje. 
 
Fase rood 
In-person begeleiding in alle gevallen vervangen door begeleiding op afstand via telefoon- en/of 
videoverbindingen, zoals Skype, Zoom, FaceTime, Google Hangouts en/of Google Duo. 
 

 
Ondersteuning tijdens de baring  
 
In fase geel, oranje en rood kan in-person begeleiding kan plaatsvinden met inachtneming van de 
algemene RIVM-richtlijnen én in overleg met de zorgverlener(s) van de cliënt. Het oordeel van de 
zorgverlener die feitelijk bij de baring aanwezig is, is bindend. Het is nooit toegestaan om de rol van 
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partus-assistent over te nemen van de kraamzorg om begeleiding tijdens de baring te kunnen 
realiseren5.  
  
Inherent aan begeleiding tijdens de baring is dat het houden van 1,5m afstand niet altijd mogelijk is. 
Belangrijk om te weten is dat niet ieder (risico)contact leidt tot infectie: de duur van het contact, de 
frequentie van de herhaling van het contact en de aard van de activiteit zijn daarbij van belang. 
Wanneer je met hoge frequentie, over langere tijd (langer dan 3 minuten), zeer dicht (<30 cm) bij het 
gelaat van cliënt komt - in het bijzonder als bovendien de kans bestaat op contact met slijmvliezen in 
het mond, neus-, keelgebied of wanneer gehoest of geniest wordt - is het risico op besmetting 
aanwezig.6   
  
Ben je bij een baring aanwezig, volg dan de Aanbevelingen persoonlijke hygiëne en Instructie 
handhygiëne (in de bijlagen) en volg aanwijzingen van de zorgverlener(s) ten aanzien van hygiëne 
maatregelen op. Neem voldoende eten en drinken mee naar de baring, zodat je de ruimte niet hoeft 
te verlaten. Pak extra kleding en verzorgings- en wegwerpartikelen in voor als het een langere 
ondersteuning betreft of kleding nat en/of vervuild raakt.  
  
Als individuele doula is het wenselijk om (per geval) te bepalen of je bereid bent de baring bij te 
wonen. Overwegingen hierbij zijn:  
- Bevinden zich in jouw omgeving kwetsbare personen, zoals ouderen, mensen met een 

onderdrukt immuunsysteem en mensen met een lange termijn aandoeningen zoals diabetes, 
kanker en chronische longziekte?  

- Is er sprake van verdenking op of een bevestigde besmetting met het coronavirus bij de cliënt of 
een van diens huisgenoten?   

- Bevinden zich in de omgeving van de cliënt en diens gezin kwetsbare personen, zoals ouderen, 
mensen met een onderdrukt immuunsysteem en mensen met een lange termijn aandoeningen 
zoals diabetes, kanker en chronische longziekte?  

  
Alternatieve manieren om tijdens de baring toch ondersteuning te kunnen bieden zijn bijvoorbeeld:  

o Videosupport  
o Telefonische support, mogelijk via oortjes die de barende draagt   
o Ondersteuningsmiddelen achterlaten bij cliënt (zie ook de richtlijn voor het gebruik van 

ondersteuningsmiddelen) 
o Extra online prenatal sessies om de partner meer handvatten te geven  

  
Ondersteuning postpartum  
 
Fase geel 
In person begeleiding kan plaatsvinden met inachtneming van de algemene RIVM-richtlijnen na de 
kraamweek, tenzij anders overeengekomen met de kraamzorg en verloskundige.   
 

 
5 Dit geldt ook voor doula’s die de kraamopleiding hebben gevolgd. Het is onwenselijk wanneer de rollen doula 
en kraamzorg door elkaar gebruikt worden. Je bent óf aanwezig als doula óf als kraamzorg.  
6 “LEIDRAAD Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting vanwege SARS-CoV-2” van de Federatie 
Medisch Specialisten (Versie 4.0 - 160620)  
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In geval van klachten die passen bij COVID-19 bij jezelf, je huisgenoten, je cliënt en diens huisgenoten 
en de klachten het toelaten: prenatals via telefoon- en/of videoverbindingen, zoals Skype, Zoom, 
FaceTime, Google Hangouts en/of Google Duo.   
 
Fase oranje 
In-person begeleiding zoveel mogelijk vervangen door begeleiding op afstand via telefoon- en/of 
videoverbindingen, zoals Skype, Zoom, FaceTime, Google Hangouts en/of Google Duo. In-person 
begeleiding kan alléén plaatsvinden als het absoluut noodzakelijk is met inachtneming van de 
algemene RIVM-richtlijnen en het gebruik van een mondkapje. 
 
Fase rood 
In-person begeleiding in alle gevallen vervangen door begeleiding op afstand via telefoon- en/of 
videoverbindingen, zoals Skype, Zoom, FaceTime, Google Hangouts en/of Google Duo. 
 
  

  



 

© Versie 2.3 - Oktober 2020  14  
Nederlandse Beroepsvereniging voor Doula’s      

Aanvullende bronnen en informatieve websites  
  

• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-
informatie-over-coronavirus  
  

• Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-
19/vragen-antwoorden  
  

• GGD  
https://www.ggdnog.nl/gezondheid/infectieziekten/coronavirus-actueel  
  

• Royal College of Obstetricians & Gynacologists (RCOG) 
https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/coronaviruspregnancy/  
  

• Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) 
https://www.knov.nl/vakkennis-en-wetenschap/tekstpagina/788- 
1/coronavirus/hoofdstuk/1357/coronavirus  

  
• Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) https://www.nhg.org/coronavirus   

  
• National Perinatal Organisation 

https://www.facebook.com/pg/NationalPerinatal/photos/?tab=album&album_id=43068106 
46011735  
  

• Interim Guidance on Breastfeeding for a Mother Confirmed or Under Investigation for 
COVID-19: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/pregnancy- 
breastfeeding.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F201 
9-ncov%2Fspecific-groups%2Fpregnancy-faq.html   
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Bijlage 1: Aanbevelingen persoonlijke hygiëne  
  
Adequate persoonlijke hygiëne draagt bij aan infectiepreventie. Ga je naar een baring neem dan de 
volgende richtlijnen in acht:   
  

Kleding  
 •  Draag schone (werk)kleding met korte mouwen, dit vergemakkelijkt de handhygiëne.  
  

Sieraden  
•  Draag geen sieraden/accessoires aan handen en onderarmen zoals ringen, polshorloges, 

armbanden en braces en denk na over de andere sieraden die je draagt.  
  

Nagels  
• Houd de nagels kortgeknipt en schoon.   
• Draag geen nagellak, kunst- of gelnagels.  

  
Haar en gezicht  

• Draag lang haar opgestoken of bijeengebonden.   
  

Hoest-, snuit- en toilethygiëne  
• Hoest/nies met een afgewend gezicht met een papieren zakdoek/tissue voor de mond.  
• Gebruik een papieren zakdoek/tissue bij het snuiten van de neus en gooi deze na gebruik 

direct weg.  
• Pas direct handhygiëne toe na hoesten, niezen, snuiten en/of toiletbezoek.  

  

Gebruik van telefoon en andere multimedia-apparatuur  
•  Gebruik multimedia-apparaten tijdens de baring alleen als dat noodzakelijk is én nadat 

handhygiëne is toegepast en pas na gebruik weer handhygiëne toe.   
  

Gebruik van ondersteunende materialen  
• Overweeg of het gebruik van ondersteunende materialen (rebozo, bal etc.) die je hergebruikt 

nodig is en gebruik waar mogelijk materialen van de cliënt zelf.  
• Reinig en droog materialen goed voorafgaand aan de baring en gebruik ze alleen na 

toegepaste handhygiëne.  
• Bewaar ze na gebruik in een aparte doos of stevige zak.  
• Reinig en droog materialen goed na de baring.  
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Bijlage 2: Instructie handhygiëne  
  
Pas handhygiëne conform de bijlage “Zo werken wij schoon | Handhygiëne” van het Nederlands 
Huisartsen Genootschap (NHG) toe op de volgende momenten:  

1. Direct bij binnenkomst  
2. Bij gebruik van ondersteunende materialen  
3. Na (mogelijk) contact met lichaamsmaterialen en -vloeistoffen  
4. Na hoesten, niezen, snuiten en/of toiletbezoek  
5. Voor en na het gebruik van multimedia-apparaten  
6. Direct voor vertrek  
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Bijlage 3: “Zo werken wij schoon | Handhygiëne” van het Nederlands 
Huisartsen Genootschap (NHG)  
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Bijlage 4: “Zo werken wij schoon | Aan- en uittrekken van 
persoonlijke beschermingsmiddelen” van het Nederlands Huisartsen 
Genootschap (NHG)  
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Bijlage 5: “Zo werken wij schoon | Aan- en uittrekken niet-steriele 
handschoenen” van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)  
 

 


