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Het tewerkstellen van personeel brengt op dit moment 
heel wat vragen met zich mee 
 
In deze link staan duidelijke antwoorden op een aantal algemene vragen: 
 
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-
arbeidsrechtelijke-gevolgen 
 

a. Zwangere apotheker of FTA 

b. Personeel at risk 
 
 

a. Zwangere apotheker of FTA 
 
Ik ben zwanger en werk in een apotheek, wat nu? 
 
Indien uzelf of een van uw werknemers zwanger is, kan u steeds deze basisprincipes 
hanteren: 

- Licht uw werkgever in 
- De werkgever moet contact opnemen met zijn arbeidsgeneesheer/ externe 

preventiedienst om te bepalen welke preventiemaatregelen er dienen genomen 
te worden 

- Indien uw werkgever dit niet doet, heeft u steeds het recht om dit zelf te doen.  
De gegevens hierover kan u terugvinden in uw arbeidsreglement. 

- De arbeidsgeneesheer en/of preventiedienst kan beslissen over een eventuele 
werkverwijdering.   

- Bij werkverwijdering is de reeds bestaande procedure van toepassing. 
 
De welzijnswet verplicht de werkgevers om hun werknemers te beschermen via 
risicoanalyses. Covid-19 is een risico waarmee rekening moet gehouden worden. 
Bijgevolg zal de risicoanalyse bepalen welke maatregelen er dienen getroffen te worden 
in functie van de verschillende werksituaties. 
 
Daarnaast staat ook de Externe Dienst voor preventie en bescherming op het Werk 
(E.D.P.B.W.) ter beschikking van de werkgevers en de werknemers door hen alle nuttige 
informatie en adviezen te verstrekken met betrekking tot welzijn op het werk. 
 
Een aantal nuttige adviezen zijn te vinden in onder andere volgende links: 
 
https://www.groups.be/1_99159.htm?rdeLocaleAttr=nl 

 https://www.mensura.be/nl/klantenzone/qa/coronavirus-voorzorgen 

 
  

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen
https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen
https://www.groups.be/1_99159.htm?rdeLocaleAttr=nl
https://www.mensura.be/nl/klantenzone/qa/coronavirus-voorzorgen
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Standaard aanbevelingen voor zwangere vrouwen, volgens de verschillende 
officiële instanties: 

o Was je handen regelmatig 
o Schud geen handen, geef geen kussen 
o Hoest en nies in je elleboogplooi 
o Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand tot anderen 
o Mocht u enige symptomen hebben blijf dan zeker thuis! 
o Neem eveneens contact op met uw gynaecoloog indien u ziek bent of specifieke 

vragen heeft rond uw zwangerschap. 

 

Behoren zwangere vrouwen tot de risicogroep? 

In vroegere procedures werden zwangere vrouwen en kinderen onder de 6 maanden 
veiligheidshalve als risicogroep vermeld. Op basis van de evoluerende kennis rond 
COVID-19 worden deze momenteel NIET meer als risicogroep beschouwd. 

 

Wat is mijn risico om als zwangere vrouw erg ziek te worden van COVID-19? 

Aangezien dit een nieuw virus is, is er weinig bekend over de gevolgen voor zwangere 
vrouwen. Op dit punt denken experts dat zwangere vrouwen net zo waarschijnlijk, of 
waarschijnlijker, dan het grote publiek symptomen zullen ontwikkelen als ze besmet zijn 
met het nieuwe coronavirus. De huidige informatie suggereert echter dat de symptomen 
waarschijnlijk licht tot matig zijn, zoals dat ook geldt voor vrouwen (en mannen) in deze 
leeftijdscategorie die niet zwanger zijn. 

 

Als ik zwanger ben en COVID-19 heb, verhoogt dit dan het risico op een miskraam 
of andere complicaties? 

Volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) lijkt er geen verhoogd 
risico op een miskraam of andere complicaties zoals foetale misvormingen voor 
zwangere vrouwen die besmet zijn met COVID-19. Op basis van gegevens van andere 
coronavirussen, zoals SARS en MERS, merkt het American College of Obstetricians and 
Gynaecologists op dat zwangere vrouwen die COVID-19 krijgen, mogelijk een hoger 
risico lopen op sommige complicaties, zoals vroeggeboorte, maar de gegevens zijn 
uiterst beperkt en de infectie is mogelijk niet de directe oorzaak van vroeggeboorte. 

 

Als ik ziek word van het nieuwe coronavirus, wat is dan het risico om het virus 
door te geven aan mijn foetus of pasgeborene? 

Een onderzoek onder negen zwangere vrouwen die besmet waren met COVID-19 en 
symptomen hadden, toonde aan dat geen van hun baby's door het virus was aangetast. 
Het virus was niet aanwezig in het vruchtwater, de keel van de baby of in de moedermelk. 
Het risico om de infectie door te geven aan de foetus lijkt erg laag en er zijn geen 
aanwijzingen voor foetale misvormingen of effecten als gevolg van maternale infectie met 
COVID-19. 
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Ik heb positief getest op COVID-19. Kan ik mijn baby borstvoeding geven? 

Momenteel is er geen bewijs voor dat het virus zich in de moedermelk bevindt. Aangezien 
het virus wordt verspreid via ademhalingsdruppels, moeten moeders hun handen wassen 
en overwegen een gezichtsmasker te dragen om de blootstelling van zuigelingen aan het 
virus tot een minimum te beperken. 

 

Wat moet ik doen als ik koorts heb of een nieuwe hoest of als ik in contact ben 
geweest met een persoon waarvan is bevestigd dat hij COVID-19 heeft? 

Ga niet zomaar naar het kabinet van uw arts. Het is erg belangrijk om de verspreiding 
van het virus te beperken. Als u symptomen heeft, hoge temperatuur (boven 37,5°) en 
een nieuwe, continue hoest dan moet u 7 dagen thuis blijven. U kunt het best eerst uw 
arts bellen om te bepalen of u moet testen en/of langskomen. 

Indien u zwanger bent, kan u best ook contact opnemen met uw gynaecoloog om 
hem/haar te informeren dat u symptomen heeft die wijzen op het coronavirus. Als u zich 
zorgen maakt over het welzijn van uzelf of uw ongeboren baby tijdens uw periode van 
zelfisolatie, neem dan contact op met uw verloskundige of, buiten de kantooruren, met 
uw kraamteam. Zij zullen u verder adviseren of u naar het ziekenhuis moet en wat u 
precies moet doen. Elk ziekenhuis heeft specifieke regels voor de beste manier om met 
deze situaties om te gaan. 
 

Wat moet ik doen als mij wordt gevraagd om mezelf te isoleren? 

Zwangere vrouwen die het advies hebben gekregen om zichzelf te isoleren: zij moeten 
het contact met andere huisgenoten gedurende 7 dagen vermijden en moeten ook 
minimaal 7 dagen thuis blijven om te voorkomen dat de infectie zich buitenshuis 
verspreidt. 

De richtlijn over zelfisolatie beveelt momenteel aan mensen aan: ga niet naar school, 
werk of openbare ruimtes, gebruik geen openbaar vervoer, blijf thuis en sta geen 
bezoekers toe. Ventileer regelmatig de kamers door een raam te openen. 
 
Isoleer jezelf zoveel mogelijk van andere leden van het gezin door eigen handdoeken, 
serviesgoed en keukengerei te gebruiken en op verschillende tijdstippen te eten. 
 
Vraag aan je gezinsleden om boodschappen te doen of als dat niet kan aan familie, 
vrienden of bezorgdiensten, maar adviseer hen dan om de aankopen buiten de deur 
achter te laten, zodat ze niet besmet worden. 
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Kan ik mijn prenatale afspraken nog bijwonen als ik in zelfisolatie ben? 

U moet contact opnemen met uw verloskundige of prenatale kliniek om die te informeren 
dat u zich momenteel in isolatie bevindt voor mogelijk / bevestigd coronavirus en om 
advies te vragen over het bijwonen van routinematige prenatale afspraken. 
 

Het is waarschijnlijk dat routinematige prenatale afspraken zullen worden uitgesteld tot 
de isolatie eindigt. Als uw verloskundige of arts aangeeft dat uw afspraak niet kan 
wachten, dan worden de nodige afspraken gemaakt om u te ontvangen. Mogelijk wordt 
u bijvoorbeeld gevraagd om op een ander tijdstip of in een andere kliniek te komen om 
andere patiënten te beschermen. 
 
Wat moet ik doen als ik me niet lekker voel of me zorgen maak over mijn baby 
tijdens de zelfisolatie? 

Zwangere vrouwen wordt aangeraden om geen triage-afdelingen of spoedafdelingen te 
bezoeken, tenzij ze zeer dringende zwangerschaps- of medische zorg nodig hebben. 
 

Als u zich zorgen maakt over het welzijn van uzelf of uw ongeboren baby tijdens uw 
periode van zelfisolatie, neem dan contact op met uw verloskundige of, buiten de 
kantooruren, met uw kraamteam. Zij zullen u onder andere adviseren of u naar het 
ziekenhuis moet. 
 

Indien aanwezigheid op de kraamafdeling of het ziekenhuis wordt geadviseerd, wordt 
zwangere vrouwen verzocht om met privévervoer te reizen of vervoer naar het ziekenhuis 
te regelen, en het team van de zwangerschapstriage ter plaatse te waarschuwen voordat 
ze het ziekenhuis binnenkomen. 
 
 

Wat gebeurt er als ik tijdens mijn zelfisolatieperiode weeën krijg? 

Als u bijna gaat bevallen, moet u uw kraamafdeling bellen voor advies en informeren 
dat u een coronavirusinfectie vermoedt of dat dit bevestigd is geweest. 
 

Als u milde symptomen heeft, wordt u aangemoedigd om thuis te blijven (zelfisolerend) 
in de vroege weeën, volgens de standaardpraktijk. 
 

Uw moederschapsteam is geadviseerd over manieren om ervoor te zorgen dat u en uw 
baby veilige, kwaliteitsvolle zorg krijgen, met respect voor uw geboorteplan. 
 

Wanneer u en uw kraamteam besluiten dat u naar de kraamafdeling moet gaan, gelden 
de algemene aanbevelingen voor ziekenhuisopvang: 
 

• Ga indien mogelijk met privévervoer naar het ziekenhuis, of bel 111/999 
voor advies als u geen vervoer hebt. 

• U wordt opgewacht bij de ingang van de kraamafdeling en voorzien van 
een chirurgisch gezichtsmasker, dat moet blijven zitten totdat u geïsoleerd 
bent in een geschikte kamer. 

• Coronavirus-testen zullen worden geregeld 

• Uw partner(s) voor bij de geboorte kan de hele tijd bij u blijven.  
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b. Personeel at risk 
 
Wat met apotheekpersoneel dat zelf tot een risicogroep behoort? 
 
De werkgever is verplicht alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen voor alle 
werknemer en dus ook voor risicogroepen.  
 
De werknemer is niet verplicht te melden dat hij tot een risicogroep behoort, wegens de 
wet op de privacy, maar in de gegeven omstandigheden is dit wel aan te raden. 
 
De noodzaak tot voorzien van aangepast werk (of bij gebrek hieraan, preventieve 
werkverwijdering) voor personeel in de gezondheidszorg, is de verantwoordelijkheid van 
de arbeidsgeneesheer. 
 
Voor personeel dat deel uitmaakt van een risicogroep met mogelijk ernstig verloop van 
een COVID-19 infectie, dient de beslissing geval per geval genomen te worden, bij 
voorkeur in samenspraak tussen de arbeidsgeneesheer en de behandelende arts. 
 
Wat met personeel dat inwoont met iemand uit een risicogroep? 
 
U kan blijven werken, maar het blijft heel belangrijk om alle voorzorgsmaatregelen goed 
in acht te nemen. 
  
✓ Beperk zo veel mogelijk fysiek contact met het familielid uit de risicogroep (mensen 

met chronische hart-of longaandoeningen, patiënten met immunodepressie, 
bejaarden). 

 
✓ Verlucht de leefruimten: open meerdere keren per dag het raam van de patiënt 

gedurende 30 minuten.  
 
✓ Was regelmatig uw handen.  

 
✓ Vraag aan het familielid om ogen, neus of mond niet aan te raken als zijn/haar 

handen niet (recent) gewassen zijn.  
 
✓ Gebruik aparte vaat, handdoeken en lakens.  

 
✓ Eet apart of ver genoeg van elkaar. 

 
✓ Ontsmet oppervlakken (tafel, nachttafel, deurklink, toiletbril) één keer per dag met 

javelwater van 1% (Doe een eetlepel bleekmiddel in een liter water).  


