
Corona update 05-10-20 
     
 

Wees welkom! 
 
Beste (Aanstaande) ouders, 
De toename in besmettingen met Corona neemt toe. Hierom nemen wij de volgende 
maatregelingen.  
 
Tijdens het spreekuur. 

- Wij vragen jullie om je handen te wassen bij binnenkomst. De deur van het toilet 
staat open. 

- Wij hebben alle losse spullen uit de praktijk gehaald en luchten regelmatig. 
- Wij vragen je om 1.5m afstand te houden van anderen in de wachtkamer. 
- Wij geven geen hand. 
- Wij wassen of desinfecteren onze handen voor elke nieuwe cliënt. 
- Wij maken na een consult alle gebruikte materialen schoon. 
- Wij vragen je om een mondkapje mee te nemen. Indien een afspraak langer dan 15 

min duurt en we de 1.5m afstand niet kunnen waarborgen (denk aan bloeddruk 
meten, maken van echo's) zullen wij een mondkapje dragen en vragen jullie dit ook 
te doen. 

- Het kan zijn dat we handschoenen dragen bij het voelen naar de groei van je kindje 
en het maken van echo’s. 

- Wij zullen het intake gesprek, waarbij we vragen stellen of jullie gezondheid, 
telefonisch doen. Ook het counselingsgesprek, waarbij we onderzoeken in de 
zwangerschap bespreken, doen we (deels) telefonisch. 

 
We vragen je om zoveel mogelijk alleen naar ons spreekuur te komen. Jouw partner is wel 
welkom bij: 
 

- De termijnecho (11-12 weken echo) 
- Het gesprek over de onderzoeken, ook wel prenatale screening genoemd 
- Geplande/op indicatie gestelde vroege echo (+/- 8 weken zwangerschap) of 

groeiecho’s 
- Het gesprek over de bevalling. 
- We vragen je partner 1.5m afstand met ons te houden op het spreekuur, hier is 

gelukkig voldoende ruimte voor. 
 
 
Bij de bevalling. 
Tijdens de bevalling zullen wij een mondkapje en beschermbril extra dragen, naast de 
standaard schort en handschoenen die we al dragen. Bij klachten bij jou of je partner zullen 
wij een extra beschermpak dragen. Bij een positieve corona test, met milde klachten, heb je 
nog steeds de keuze om thuis of in het ziekenhuis te bevallen. 
 
De kraamvisites. 



Na de bevalling hebben we om de dag contact. We zullen eenmaal langskomen, tenzij vaker 
noodzakelijk is natuurlijk. De andere contactmomenten doen we telefonisch. Als mogelijk 
dan zal  de verloskundige die ook je bevalling heeft begeleid op een huisbezoek komen. 
 
 De nacontrole. 
 Mocht je een nacontrole willen dan zal deze telefonisch zijn tenzij anders gewenst of 
noodzakelijk is. 
 
 
 
Daarnaast geldt natuurlijk nog steeds: 
 
* Meld je af (telefonisch of per mail) als je verkoudheidsklachten hebt en een afspraak bij 
ons hebt staan en laat je zo nodig testen op corona 
* Geen kinderen of andere mensen meenemen, ook niet in plaats van je partner. 
* Kom je <2 weken uit een land waarin code oranje is afgegeven en heb je een afspraak 
staan, neem dan eerst contact met ons op (mail of telefonisch) 
* Mocht je ons bij je thuis verwachten en je bent verkouden, laat het ons dan telefonisch 
weten. 
 
Op deze manier proberen wij het aantal contact momenten op een dag zo klein mogelijk te 
houden. Zowel belangrijk voor jullie als voor onszelf. 
 
Wij hopen op jullie begrip! Weet dat wij 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken zijn 
en blijven op 06-22617029. 
 
Groet, 
Paulien, Marloes en Heidi 


