
 

 

Beste zwangere en partner, 
 
 
 
Hierbij de laatste informatie betreft de COVID-19, waaronder de vaccinatie in de zwangerschap en 
tijdens borstvoedingsperiode. 
 
 
Onderstaande informatie is verkregen van het RIVM (www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/zwangerschap) 
 

- Vaccinatie en zwangerschap: 
het advies was tot nu toe om alleen zwangere vrouwen met onderliggende ziekten te 
vaccineren. 
Inmiddels is bekend dat in de Verenigde Staten 90.000 zwangere vrouwen zijn gevaccineerd 
met de mRNA-vaccins van Pfizer-BioNtech en Moderna. Er zijn daarbij geen ernstige 
bijwerkingen gemeld.  

 
Vanaf nu wordt daarom aan alle zwangere vrouwen geadviseerd om – als zij hiervoor 
opgeroepen worden- zich te laten vaccineren, bij voorkeur met een mRNA-vaccin (vaccins van 
Pfizer en Moderna) 
 
 

- Bescherming baby na vaccinatie van de moeder: 
pasgeboren baby’s zijn beschermd tegen infectieziekten door de antistoffen die zij krijgen 
van hun moeder via de placenta. Deze antistoffen verdwijnen langzaam in de maanden na 
de geboorte. Het is nog niet bekend of dit voor de antistoffen na coronavaccinatie ook zo is, 
maar dat lijkt wel aannemelijk.  

 
 

- Borstvoeding en vaccinatie: 
er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin in de moedermelk komt en via de borstvoeding bij 
het kind kan komen. 
Dus vaccineren tijdens de borstvoedingsperiode mag. 

 
 
BELANGRIJK 
 
Verder willen wij jullie erop wijzen dat er helaas nog geen versoepelingen zijn in de zorg, in de 
ziekenhuizen niet en in de verloskundige praktijken niet.  
Hierdoor is het nog niet mogelijk om samen met iemand naar het spreekuur te komen.  
Nog steeds is de partner of een begeleider welkom bij de 1e afspraak, bij de afspraak van 35 weken 
(bevalplan-bespreking) en indien er iets bijzonders te bespreken is.  
Houd rekening met elkaar. 
Bij de bevalling in het Amphia mag enkel de partner of één begeleider aanwezig zijn. 
 
 
We begrijpen dat dit heel vervelend kan zijn en hopen op - en danken jullie voor jullie begrip. 
 
 
Wensen wij jullie een fijne zwangerschap toe! 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
 
 
Wendy, Durvina, Marjolein, Marloes, Becky Jo, Quinty, Dorothé en Bianca 
 
 

 
 
 

 
 

https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vaccins/zwangerschap

