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1. Zwangerschap en werk in het Diakonessenhuis
Zwanger zijn en een kind verwachten is een leuke, positieve en spannende periode in je leven.
Tegelijkertijd ben je ook kwetsbaar: als je fysieke risico’s loopt, loop je ze immers ook voor je kind. En
dat geldt natuurlijk ook voor mogelijke risico’s in je werk of werkomgeving.
Daarom vindt het Diakonessenhuis het als je werkgever belangrijk om je tijdens je zwangerschap en
de periode daarna zo goed mogelijk te begeleiden en voor te lichten. Het voorkomen van
arbeidsrisico’s staat daarbij voorop. We willen graag dat zwangere medewerksters zo lang mogelijk
gezond en zonder risico’s voor henzelf en hun ongeboren kind kunnen doorwerken. En dat zij na de
bevalling in goede conditie hun eigen werk weer kunnen hervatten. Uitgangspunt is dat je tijdens de
zwangerschap en de periode van borstvoeding op een veilige manier zoveel mogelijk je eigen werk
kunt blijven doen, in je eigen functie en op je eigen werkplek.
In de Arbowet en de Arbeidstijdenwet zijn speciale regels opgenomen voor zwangere en bevallen
medewerksters. Zo zijn er regels voor verlof bij zwangerschap en bevalling wettelijk vastgelegd. Ook
zijn er regels voor het werken met gevaarlijke stoffen en straling en regels over de toegestane fysieke
belasting van zwangere en bevallen medewerksters.
In deze brochure vind je informatie die van toepassing is tijdens de zwangerschap en in de periode na
de bevalling. De brochure is bestemd voor alle medewerksters van het Diakonessenhuis die zwanger
zijn of korter dan een jaar geleden zijn bevallen.
Je eigen leidinggevende informeert je over mogelijke arbeidsrisico’s tijdens zwangerschap en de
periode van borstvoeding en over de maatregelen die die risico’s beperken. Met je eigen
leidinggevende maak je als dat nodig is afspraken over de maatregelen die in jouw situatie nodig zijn.

2. Zwangerschap melden
Als je zwanger bent, meld je dat aan je leidinggevende. Die is op grond van de Arbowet verplicht om
je binnen twee weken na je melding in een gesprek voorlichting te geven en te informeren over:
- de mogelijke risico’s voor jou en het (ongeboren) kind tijdens de zwangerschap en de
borstvoeding. Het gaat om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, biologische agentia
(infectierisico’s) en werkstress;
- de maatregelen die deze risico’s kunnen voorkomen en beperken;
- de mogelijkheden en verplichtingen tot het aanpassing van de werk – en rusttijden en de diensten
tijdens de zwangerschap;
- de arbeidsvoorwaardelijke consequenties en verlof;
- de beschikbaarheid van een rust- en/of voedingsruimte.
Tijdens of in vervolg op dit gesprek kunnen jullie afspraken maken over je inzetbaarheid en het
takenpakket tijdens je zwangerschap.
Preventief consult bedrijfsarts
Als je wilt, kun je als aanvulling op de informatie van je leidinggevende een preventief consult bij de
bedrijfsarts aanvragen om je eigen specifieke situatie te bespreken. Je kunt via de doktersassistente
van Gezondheidsmanagement een afspraak maken: tel: 5431
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Zwangerschapsverklaring
In de zwangerschapsverklaring die je van je verloskundige of arts krijgt, staat de vermoedelijke
bevallingsdatum. De zwangerschapsverklaring bewaar je in je eigen administratie tot een jaar na de
einddatum van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. Het UWV kan er naar vragen.

Zwangerschapsverlof vraag je zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 3 weken van te voren zelf aan via
het Self-service portaal van Youforce.
Discriminatie
Het Diakonessenhuis wil als goed werkgever dat je als zwangere medewerkster gelijk behandeld
wordt en gelijke kansen hebt ten opzichte van je collega’s.
Als je het gevoel hebt gediscrimineerd te worden op grond van zwangerschap dan kan je dat melden
bij de leidinggevende of in contact treden met de vertrouwenspersoon of de ombudsman van het
ziekenhuis.

3. Zwangerschaps- en bevallingsverlof
In overleg met je leidinggevende bepaal je het moment waarop je zwangerschaps- en bevallingsverlof
ingaan.
- Het zwangerschapsverlof kan tussen de 6 en 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum
ingaan.
- Als je een meerling verwacht, is dat tussen de 10 en 8 weken voor de vermoedelijke
bevallingsdatum.
- Het bevallingsverlof gaat in na de bevalling en is altijd 10 weken.
- Als je bevalt voor de geplande datum, kan dat betekenen dat je het recht op zwangerschapsverlof
niet volledig hebt benut. De niet genoten dagen zwangerschapsverlof tellen we dan op bij de duur
van het bevallingsverlof.
Concreet betekent dit dat het gehele zwangerschaps- en bevallingsverlof minimaal 16 weken duurt en
bij meerlingen 20 weken.
Na de bevalling
Na je bevalling stuur je een geboortekaartje of een melding per email naar je leidinggevende.
Aan de hand van de geboortedatum bepalen we de einddatum van het bevallingsverlof en het
moment van het hervatten van je werk.
Couveuseregeling
Als je kind na de (vroeg)geboorte in het ziekenhuis wordt opgenomen, kun je in sommige gevallen
langer met bevallingsverlof. Dat is de zogenaamde couveuseregeling. Extra bevallingsverlof kun je
aanvragen bij het UWV. Informatie over wanneer je voor extra bevallingsverlof in aanmerking komt en
hoelang het extra bevallingsverlof kan duren, kun je vinden op de website van het UWV,
www.uwv.nl/particulieren in het hoofdstuk ‘Zwanger’.
Aansluitend onbetaald verlof
Je hebt de mogelijkheid om aansluitend aan het zwangerschaps- en bevallingsverlof maximaal 4
weken onbetaald verlof op te nemen (Cao-ziekenhuizen). Als je dit wilt, moet je daarvoor een verzoek
indienen bij je leidinggevende. Jullie moeten uiterlijk 3 maanden voor de vermoedelijke
bevallingsdatum de afspraak over het onbetaalde verlof hebben gemaakt.
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Ouderschapsverlof
Na het bevallingsverlof (plus de vier extra weken onbetaald bevallingsverlof) kun je ouderschapsverlof
opnemen. Ouderschapsverlof kun de opnemen totdat je kind 8 jaar wordt.
Voor het opnemen van ouderschapsverlof heb je een meldingsplicht. Je moet het voornemen om het
verlof op te nemen ten minste twee maanden vóór de gewenste ingangsdatum schriftelijk aan je
leidinggevende melden.
Ouderschapsverlof kan in een beperkt aantal gevallen worden onderbroken of beëindigd:
• In het geval van opnemen van zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, adoptieverlof of
pleegzorgverlof
• Bij de volgende onvoorziene situaties:
o Partner wordt werkloos en daardoor gaat het gezinsinkomen achteruit;
o Er komt een plaats vrij voor het kind in de kinderopvang;
o Er zijn extra kosten, bijvoorbeeld door een verhuizing, waardoor de medewerker
meer inkomen nodig heeft;
o Medewerker is (langdurig) ziek geworden.
De medewerker moet een verzoek tot het tussentijds onderbreken of beëindigen van
ouderschapsverlof schriftelijk indienen. De werkgever moet binnen 4 weken reageren op het verzoek.
Als het verzoek om het ouderschapsverlof te stoppen of te onderbreken wordt gedaan vanwege het
opnemen van zwangerschapsverlof, adoptieverlof of pleegzorgverlof dan mag het verzoek niet
geweigerd worden.
Ouderschapsverlof stoppen of onderbreken vanwege een onvoorziene situatie als hierboven
genoemd mag de werkgever alleen weigeren als dit het bedrijfsbelang en de bedrijfsvoering ernstig
schaadt.
Stoppen of onderbreken van het ouderschapsverlof met terugwerkende kracht is niet mogelijk.
Het onderbroken ouderschapsverlof kan op een latere datum worden opgenomen. Als het
ouderschapsverlof om een andere reden dan zwangerschap, bevalling, adoptie of pleegzorg wordt
stopgezet of onderbroken dan vervalt het recht op de rest van het verlof, en mag het dus niet later
worden opgenomen.
Uitkering Wet arbeid en zorg:
Gedurende je zwangerschaps- en bevallingsverlof krijg je een uitkering op basis van de Wet arbeid
en zorg (Wazo). Het is belangrijk dat je na je bevallingsverlof weer ‘beter’ gemeld wordt, zodat de
overgang van uitkering naar salaris na je terugkeer correct wordt afgewikkeld.

4. Arbeids- en rusttijden
In de Arbeidstijdenwet zijn speciale regels opgenomen over zwangerschap en moederschap. Als
zwangere of bevallen medewerkster heb je tot zes maanden na de bevalling recht op:
- regelmatige arbeids-en rusttijden;
- maximaal 10 uur arbeid per dienst en gemiddeld 45 uren per week in elke afgesloten
periode van 16 weken;
- extra pauzes (1/8 van de arbeidstijd);
- geen overwerk, onregelmatige of nachtdiensten; (vanaf 3 maanden zwangerschap en tot 6
maanden na de bevalling).
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Verder wordt je in de gelegenheid gesteld om
- consulten voor zwangerschapscontroles te bezoeken tijdens werktijd;
- tijd te nemen om borstvoeding te geven of af te kolven (tot 9 maanden na de bevalling).
De cao-ziekenhuizen sluit aan bij deze regels, maar je kunt er wel vrijwillig mee instemmen om na de
derde zwangerschapsmaand toch overwerk, onregelmatigheids-diensten en bereikbaarheidsdiensten
te draaien.

5. Risico’s tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode
Het kan zijn dat je werkzaamheden tijdens je zwangerschap risico’s meebrengen. Er zijn
verschillende maatregelen mogelijk om die risico’s zoveel mogelijk weg te nemen of te beperken. De
maatregelen zijn in volgorde:
•
•
•
•

wegnemen of beperken van risico’s;
tijdelijk aanpassen van de werkzaamheden of werktijden;
tijdelijk ander werk doen;
tijdelijk vrijstellen van werk.

Bij twijfel over mogelijke gezondheidsrisico’s kun je de bedrijfsarts inschakelen. De bedrijfsarts is ook
degene die de medische inschatting maakt bij een formele beslissing over werkbelasting of risico’s.
Als je je werk tijdens de zwangerschap en tijdens de periode van borstvoeding niet veilig en gezond
kunt uitvoeren door aantoonbare blootstelling aan risico’s, dan moet je leidinggevende de
werkzaamheden aanpassen of tijdelijk ander werk aanbieden. De bedrijfsarts moet bevestigen dat het
werk inderdaad risico’s met zich meebrengt.
Risico’s tijdens de zwangerschap
Fysieke belasting
Tijdens de zwangerschap mag je niet verplicht worden om zwaar lichamelijk werk te doen, zoals
zwaar tillen, trekken, duwen of dragen. Zeker in de laatste drie maanden voor je bevalling is het beter
om dit zware werk zoveel mogelijk te beperken. Bij twijfel moet je overleggen met de bedrijfsarts.
Concreet gelden de volgende regels:
- Tijdens de hele zwangerschap moet bukken, hurken en knielen zoveel mogelijk worden
voorkomen.
- De laatste drie maanden van de zwangerschap: dagelijks niet meer dan eenmaal per uur bukken,
hurken, knielen en staande voetpedalen bedienen.
- Tijdens de zwangerschap en tot drie maanden na de bevalling: handmatig tillen van gewichten
zoveel mogelijk beperken.
- Is tillen toch nodig, dan moet het in één handeling te tillen gewicht minder zijn dan tien kilo.
- Vanaf de twintigste week van de zwangerschap mag niet vaker dan tien keer per dag maximaal
vijf kilo worden getild.
- Vanaf de dertigste zwangerschapsweek mag niet vaker dan vijf keer per dag maximaal vijf kilo
worden getild.
- Staand werken: het is wettelijk geregeld dat je altijd even moet kunnen zitten als het werk het
toelaat of als je daaraan behoefte hebt.
Stress
Stress tijdens de zwangerschap kan schadelijke gevolgen hebben voor jou en je ongeboren kind.
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Je kunt met je leidinggevende afspraken maken over het verminderen van de werkdruk
en/of de werk- en rusttijden aanpassen.
Gevaarlijke stoffen
Sommige stoffen kunnen gevaar opleveren voorafgaand aan en tijdens je zwangerschap en bij het
geven van borstvoeding. De gevaarlijke stoffen kunnen in je bloed komen door inademen, inslikken of
aanraken. Gevaarlijke stoffen zijn onder andere anesthesiemiddelen (waaronder narcosegassen),
oncologische medicatie/ chemotherapeutica, giftige stoffen, radioactief jodium en toner.
Om schade door gevaarlijke stoffen te voorkomen, is het van belang:
-

-

-

Je leidinggevende moet je informeren over gevaren bij het werken met gevaarlijke stoffen.
Je moet de hygiëneregels bij het werken met gevaarlijke stoffen in acht nemen: gebruik
handschoenen, mondkapjes, spatschermen etc. En je moet de procedures voor reiniging en
desinfectie strikt volgen.
Je leidinggevende en jij moeten inzicht hebben in de specifieke risico’s die gevaarlijke stoffen
waarmee gewerkt wordt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding met zich
meebrengen. Deze risico’s zijn opgenomen in de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van je
afdeling. Ook de verpakking van producten bieden inzicht.
De bedrijfsarts kan advies geven.
Je mag maximale grenswaarden niet overschrijden (de MAC-waarde: de Maximaal Aanvaarde
Concentratie in de lucht op de werkplek).
Bij te grote risico's of onzekerheden over de risico’s ben je niet verplicht om met gevaarlijke
stoffen te werken.
Werken met lood en loodverbindingen is niet toegestaan.

Straling
Of straling gevaarlijk is, hangt af van het soort straling. Straling van bijvoorbeeld beeldschermen en
elektrische apparaten levert over het algemeen geen problemen op tijdens de zwangerschap.
Zogenaamde ioniserende straling kan wel schade veroorzaken aan je ongeboren kind, vooral in de
eerste periode van je zwangerschap. Deze straling komt in het ziekenhuis voor in röntgenkamers en
laboratoria.
Het Diakonessenhuis heeft een richtlijn opgesteld voor zwangere medewerkers/artsen die werken
met ioniserende straling of er bij aanwezig zijn (DMS: FB.LSV.1.5.012).
Als je met straling werkt, doe je er verstandig aan de zwangerschap zo vroeg mogelijk te melden bij je
leidinggevende. In overleg kunnen jullie maatregelen nemen om je werk, conform de richtlijn, op een
verantwoorde manier uit te voeren.
Biologische agentia (infectierisico’s)
Biologische agentia zijn micro-organismen en andere dragers van plantaardige of dierlijke herkomst
die bij blootstelling ernstige gezondheidsrisico’s en infectieziekten kunnen opleveren. De
ziekteverwekkers kunnen onder andere worden overgedragen door handcontact, hoesten, voedsel of
dieren.
Een aantal (kinder)ziektes kan gevaar opleveren voor de jou en/of voor je ongeboren kind. Daarnaast
zijn onder meer besmettingen met Hepatitis, TBC, en Cytomegalie (CMV) een potentieel risico (In de
bijlage vind je een overzicht van werk-gerelateerde infectieziekten en de risico’s).
Het is bij wet (Arbobesluit artikel 4.109) verboden om zwangere medewerkers bloot te stellen aan
Toxoplasmose (kattenziekte) en het Rubella virus (rode hond).
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Inventariseren mogelijke risico’s
Je leidinggevende bespreekt in het gesprek dat je na de melding van de zwangerschap hebt de
risico’s van het opdoen van infecties tijdens je werk. Ook bespreken jullie afdelingsspecifieke
risicofactoren.
Het is belangrijk om de hygiëne-protocollen nauw te volgen om besmettingen te voorkomen.
Om besmetting te voorkomen, kunnen je leidinggevende en jij maatregelen nemen (bijvoorbeeld door
bepaalde werkzaamheden te vermijden).
Zo nodig kunnen jullie de bedrijfsarts inschakelen om de risico’s te inventariseren en voor advies over
maatregelen en mogelijkheden om te vaccineren.
Waar nodig of bij twijfel over de mate van bescherming door vaccinatie of antistoffen, kan aanvullend
onderzoek plaatsvinden. Zo nodig worden ontbrekende vaccinaties gedaan om te zorgen dat je
beschermd bent tijdens het werk.
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6. Na je bevalling: weer aan het werk
Als je na de bevalling weer aan het werk gaat, kun je gebruik maken van de faciliteiten die het
Diakonessenhuis biedt.
Arbeids-en rusttijden
De regels over rusttijden, overwerk en nachtdiensten die gelden tijdens je zwangerschap zijn ook nog
van toepassing tijdens de eerste zes maanden na de bevalling.
Borstvoeding en kolven
Je hebt de gelegenheid om je baby borstvoeding te geven of voeding af te kolven. Het ziekenhuis
stelt daarvoor tijd en ruimte ter beschikking.
Tijd
Tijdens de eerste 9 maanden na je bevalling kun je je werk onderbreken om in rust en
afzondering je borstvoeding te geven of voeding af te kolven. De onderbreking kan zo vaak
en zo lang als nodig is plaatsvinden, maar niet langer dan ten hoogste ¼ van de arbeidstijd
per dienst.
Ruimte
Het ziekenhuis biedt ruimte voor het geven van borstvoeding of afkolven. Als er daarvoor op
je eigen afdeling geen geschikte, afsluitbare ruimte is, dan kun je gebruik maken van de
voedingsruimte/kolfkamers in het ziekenhuis.
•

•
•

Op locatie Utrecht is deze kamer op de afdeling Neonatologie (vijfde etage, route
111). De kamer is in principe open en van binnen af te sluiten. Je kunt je melden bij
de balie van de afdeling.
e
In Galghewert, Utrecht, bevindt de kolfkamer zich op de 4 etage.
Op locatie Zeist is de kolfkamer op de begane grond, kamer D2.043. De sleutel is af
te halen bij de receptie.
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7. Bijlage: zwangerschap en infectieziekten
1. Nieuwe medewerkers
Bij aanstelling wordt geïnventariseerd of bescherming bestaat voor de volgende infecties door ofwel
vaccinatie ofwel een doorgemaakte infectie in het verleden (met aantoonbare antistoftiters)
DKTP (difterie, kinkhoest, tetanus, polio)
Indien niet gevaccineerd en geen beschermende antistoftiter aantoonbaar wordt vaccinatie
aangeboden.
BMR (bof, mazelen, rode hond)
Indien niet gevaccineerd en geen beschermende antistoftiter aantoonbaar wordt vaccinatie
aangeboden.
Waterpokken (varicella)
Bij zwangere vrouwen heeft een infectie risico’s voor het ongeboren kind. Is de nieuwe medewerker in
de vruchtbare leeftijd en heeft ze geen waterpokken doorgemaakt, dan wordt bloedonderzoek
geadviseerd naar antistoffen (IgG). Indien IgG negatief dan wordt vaccinatie aangeboden.

2. Maatregelen bij de belangrijkste infectieziekten tijdens zwangerschap
Cytomegalovirus (CMV)
Besmetting tijdens de zwangerschap kan leiden tot afwijkingen bij het ongeboren kind. Vooral vroeg
in de zwangerschap is er een kans op ernstige afwijkingen. Zwangeren kunnen tijdens hun
werkzaamheden in contact komen met CMV. Vooral jonge kinderen kunnen langdurig en in hoge
mate CMV uitscheiden in urine en speeksel. Cytomegalovirus wordt alleen via nauw contact
overgebracht. Bij goede toepassing van de gebruikelijke hygiënemaatregelen is er geen verhoogd
risico op het oplopen van een CMV infectie in het ziekenhuis.
Griep (Influenza)
Zwangeren in het derde trimester lopen een verhoogd risico op complicaties, zeker als zij behoren tot
een medische risicogroep.. Preventie bestaat uit jaarlijkse vaccinatie en tijdens een epidemie uit
algemene hygiënemaatregelen. Griepvaccinatie wordt elk najaar aangeboden. Het vaccin is veilig,
ook voor zwangeren.
Covid-19
Als je zwanger bent, is de kans dat je besmet wordt met het nieuwe coronavirus niet groter of kleiner
dan als je niet in verwachting bent. Het Diakonessenhuis hanteert voor zwangeren geen apart beleid
m.b.t. Covid-19. We volgen de richtlijnen van het RIVM
De coronamaatregelen gelden uiteraard ook voor zwangeren. Als je zwanger bent hoef je geen extra
voorzorgsmaatregelen te nemen. De belangrijkste maatregelen om verspreiding van het nieuwe
coronavirus te voorkomen zijn:
•
•
•
•
•

Vermijd drukte
Houd 1,5 meter afstand van anderen
Was je handen regelmatig met water en zeep (in ieder geval als je thuiskomt, voor het
(bereiden van) eten en als je op wc bent geweest)
Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik
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Ben je zwanger en heb je klachten? ? Laat je bij klachten testen op Covid.
Heb je vragen of ben je ongerust, overleg met je leidinggevnde. Je kunt ook een preventief consult
aanvragen
Koortslip (Herpes simplex)
Een koortslip tijdens de zwangerschap is niet gevaarlijk voor het ongeboren kind.
Mazelen (Morbillli)
• Risico voor de zwangere (zelf): Er zijn aanwijzingen dat zwangeren een verhoogd risico hebben op
een ernstig beloop van mazelen.
• Risico voor het ongeboren kind: Het doormaken van mazelen tijdens de zwangerschap is niet
geassocieerd met een verhoogd risico op aangeboren afwijkingen. Wel kan het doormaken van
mazelen tijdens de zwangerschap in zeldzame gevallen leiden tot een spontane abortus of
vroeggeboorte.
• Mazelen is zeer besmettelijk. Bij een uitbraak dienen ongevaccineerde medewerkers de werkplek te
vermijden. Bij twijfel kan de vaccinatiestatus worden bepaald (IgG). Aan ongevaccineerde personen,
geboren vanaf 1965, die geen mazelen hebben doorgemaakt wordt een BMR-vaccinatie
aangeboden.
Rode hond (Rubella)
Als een zwangere is gevaccineerd, is ze beschermd. Als een zwangere de rubella-infectie in de 1e
helft van de zwangerschap doormaakt, loopt de vrucht een groot risico op kenmerkende congenitale
defecten.Als ze nooit is gevaccineerd, dan kan na de zwangerschap vaccinatie worden aangeboden.
Bij twijfel kan de vaccinatiestatus worden bepaald (IgG). Een ongevaccineerde zwangere moet
contact met patiënten met rubella vermijden in de eerste helft van de zwangerschap.
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Bron: https://www.sboh.nl/images/bestanden/Arbozaken/Zwangerschap/Zwangerschapsbrochure.pdf
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