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Opties:

1. Neonaat naar huis
andere verzorger met
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2. Opname in isolatie#
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milde/matige klachten
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Neonaat
mag bij moeder in 

(thuis)-isolatie
met instructies*

en follow up*

Ouders mogen 
op bezoek na 24 uur 
klachtenvrij te zijn.

Moeder 
ernstig ziek

Neonaat zonder
respiratoire 

ondersteuning

Neonaat met 
respiratoire 

ondersteuning

Isolatie
Chirurgisch masker

Isolatie
Incl. FFP2-masker

OPVANG (aparte kamer/OK/VK)
Isolatie conform lokaal beleid

Duur isolatie:
Optie  1: 14 dagen= incubatietijd (indien neonaat geen klachten)
Optie  2: Dag 4 en dag 7: Test nasopharynx+ faeces. Indien alle 4 negatief: 
beschouwen als negatief (nog kleine kans op ontstaan klachten tot 14 dagen pp) 
Indien 1 van de 4 positief: beschouwen als positief



*Instructies ouders
• Doel: preventie van transmissie van positieve ouder naar neonaat

• Uitleg: er is een kans dat het kind ook COVID-19 ontwikkelt tot 14 
dagen nadat ouder 24 uur klachtenvrij is geworden. Bij klachten 
neonaat laagdrempelig contact opnemen. 

• Afstand in dezelfde ruimte van ten minste 1,5 meter

• Zorg en/of voeden o.b.v. shared decision making (ernst klachten) 
mogelijk met maatregelen van goede handhygiëne en dragen van 
chirurgisch mondmasker. Soms wenselijker dat de zorg/voeding 
tijdelijk door iemand anders gedaan wordt. Geen contra-indicatie 
voor het geven van moedermelk al dan niet gekolfd.

• Telefonische follow up bij naar huis gaan en instructies wat te doen bij 
klachten neonaat (atypische klachten als kreunen, koorts, verkouden, 
niet drinken e.d.)



Uitgangspunten
• Bij een zwangere met COVID-19 rond de bevalling zijn tot nu toe geen 

sterke aanwijzingen voor verticale transmissie hoewel enkele 
publicaties dit wel suggereren. Modus partus lijkt hierop niet van 
invloed.

• Doel van de isolatiemaatregelen en instructies voor ouders is het 
voorkomen van horizontale transmissie van moeder naar kind en van 
patiënte (kind en ouder) naar de zorgverlener.


