Opgemaakt door dr. Decaestecker, dr. Matthijs en Declercq Lieselotte en gevalideerd door Ann
Labeeuw in afstemming met de crisiscel.

Protocol Neonatologie AZ Delta COVID 19

Partus COVID + (asymptomatische) zwangere

Vaginale partus:
Personeel in VK full COVID PBM
Opvang baby : vroedvrouw neo in VK aanwezig (en controleert neopuff/materiaal)
Assistent of supervisor KA wacht buiten aan deur, enkel binnen bij moeilijke start en nood
ondersteuning
(Indien vroedvrouw neo niet kan aanwezig zijn door drukte, gaat ass of supervisor in VK binnen)

Sectio:
Zaal 11 : (vermoeden) positieve mama maar ZONDER de papa. Personeel full COVID PBM.
De collega die de opvang doet + assistent en/of supervisie kinderartsen blijven wachten aan de deur.
De gynaecoloog brengt de baby naar de deur van zaal 11.
Opvang baby in zaal 12, uitgerust met opvangtafel en transportincubator. Opvangtafel blijft staan!

Voorkeur voor POLIKLINISCHE bevalling
Ontslag binnen 24u uit VK indien mogelijk voor mama EN baby mits opvolging vroedvrouw (met PBM)
aan huis ! Controle bij kinderarts na 4-5d mits full PBM.
Geen delayed cord clamping
Geen huid huid contact direct na geboorte
Borstvoeding en verzorging baby mag mits chirurgisch masker en strikte handhygiëne (en na wassen
borstkas)
Baby moet niet standaard gescreend worden
Bij ontslag belang uitleg alarmsymptomen !
Voorkeur voor 1,5m afstand van bedje
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Indien geen poliklinische bevalling

1. mama niet of mild ziek en baby prima
Opname op COVID gang materniteit, transport in plastic bedje met mondmasker
Baby 1,5m van mama in bedje (liefst in box)
Geen standaard screening baby, tenzij symptomatologie
Cave koorts, kreunen, slecht drinkgedrag, bleekheid, cyanose: contacteer KA!
Borstvoeding of huid/huid enkel met chir masker en alcoholontsmetting handen en wassen borstkas
met water/zeep
Kolftoestel en afgekolfde melk verlaat kamer NIET
Geen bezoek, papa kan continu bij mama blijven
Ontslag van zodra medisch verantwoord met uitleg alarmsymptomen en isolatiemaatregelen

2. Indien baby nood opname neonatologie (vb pre-/maturiteit, respiratoire problemen, ea..)
Mama op COHORTE materniteit of naar huis zo mogelijk
Baby transport naar neonatologie in incubator
Baby op neo in isolatiebox, blijft altijd in incubator
Geen bezoek (ook niet van papa gezien beschouwd als nauw contact met + mama -> isolatie)
Moedermelk mag afgekolfd in flesje mits overgieten in nieuw steriel flesje (niet meer reinigen met
Clinell)
Baby wordt gescreend na 24u en 48u met PCR, als 2x negatief dan uit isolatie

3. mama ernstig ziek
Mama transport IZ COVID afdeling
Baby prima: naar huis met papa of op COVID pediatrie
Baby ziek: isolatiebox neonatologie

Uiteraard casus per casus te bekijken, maar dit zijn basisrichtlijnen.
Ondergrens gewicht (normaal < 2500g opname neonatologie) kan zeker besproken worden indien baby
een goede start kent in verloskamer.
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