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Beste zwangere/kraamvrouw (en partner), 

Afgelopen week zijn er veel versoepelingen over de maatregelen omtrent het Coranavirus (Covid-19) pandemie 

die vanaf 11 mei 2020 in zullen gaan aangekondigd. Zo ook versoepelingen in de verloskundige zorg. Uiteraard 

zijn wij hier als verloskundigen erg blij mee, wij willen jullie graag weer zorg kunnen verlenen zoals wij dat 

voorheen deden.  

Wij willen middels deze brief de versoepelingen van maatregelen voor de geboortezorg kenbaar maken. 

Houd bij alle contact momenten met de verloskundige/echoscopiste de RIVM-regels in acht:  

- Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand  

- Hoest of nies in de elleboog  

- Gooi papieren zakdoekjes direct na gebruik weg  

- Was handen regelmatig of wrijf ze in met handalcohol 

- Bij klachten (koorts, verkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten) dien je je afspraak te verzetten 

- Indien in het gezin COVID-19 klachten zijn, geldt het pandemieprotocol met PBM-indicaties > blijf thuis en 

verzet de afspraak. 

Wat betekenen de versoepelingen van maatregelingen voor jou (en je partner)?  

Om de zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed verantwoord te kunnen blijven geven, hebben wij 

samenwerkingsafspraken gemaakt met omliggende verloskundigenpraktijken, huisartsen en ziekenhuizen:  

Zwangerschap: 

Let op: In geval van neusverkoudheid, hoesten en/ of koorts vragen we je NIET naar de praktijk je komen. Dit 

geldt ook voor je partner.  
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We gaan vanaf 11 mei weer de reguliere zorg herstarten, dit houdt in dat wij het normale controleschema in de 

zwangerschap hanteren. Wat dit voor jou betekent, wordt tijdens je volgende controle uitgelegd. We bellen 

niet meer voorafgaand de afspraak, alle informatie wordt tijdens de intake/controle besproken. Verwacht je 

niet genoeg tijd te hebben aan 10-15 minuten voor je vragen én de controle? Laat dit ons dan weten per e-

mail. Dan bespreken wij deze vragen telefonisch. Uitloop willen we altijd graag vermijden, maar dit is nu 

noodzakelijk. 

 Bij binnenkomst in de verloskundigenpraktijk dien je direct (en je partner als hij/zij mee is) de handen 

te wassen 

 Kom maximaal 5 minuten voor de afspraak binnen in de praktijk, dit om volle wachtkamers te 

voorkomen, anderzijds kom niet te laat zodat wij niet onnodig uitlopen met de spreekuren. 

 Alle telefonische controles bij 24 en 33 weken reeds zijn ingepland worden weer fysieke controles, dit 

houdt in dat je in plaats van de telefonische afspraak naar de praktijk kunt komen.  

 De consulten proberen we nog zo kort mogelijk te houden, dit om volle wachtkamers te voorkomen. 

 Je partner kan weer mee naar de echo’s, bij de normale controles heeft het de voorkeur om zoveel 

mogelijk ALLEEN te komen. Let op: andere gezinsleden als broertjes/zusjes, familie en/of vrienden 

mogen nog niet mee naar de afspraken  

 Pretecho’s (geslachtsbepalingen, 2D en 3D echo’s) mogen weer worden ingepland, je dient alleen of 

met je partner te komen.  

 Indien er een controle/echo plaats dient te vinden in de ziekenhuizen Alrijne Leiderdorp,  LUMC of 

Groene Hart ziekenhuis Gouda, mag je partner mee. Echter geldt ook hiervoor, kom bij voorkeur 

alleen. 

Bevalling: 

 De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in 

het ziekenhuis bevalt.  

 Het is voorlopig nog niet toegestaan om één extra bezoeker, naast je partner, mee te nemen tijdens de 

bevalling thuis of in het ziekenhuis (Alrijne ziekenhuis Leiderdorp, Groene hart ziekenhuis Gouda, LUMC 

Leiden) 

Kraamtijd:  

Vanaf 11 mei wordt hier meer duidelijk over, wij zullen de vrouwen die bevallen zijn of binnenkort bevallen 

hier mondeling van op de hoogte stellen tijdens de kraamweek. Informatie die wij dan zullen geven zal 

gaan over verloskundige huisbezoeken, huisbezoek van het consultatiebureau en wel/geen kraamvisite.  

Nacontrole:  

 Alle ingeplande nacontroles zullen weer fysiek plaatsvinden in plaats telefonisch. Indien je een 

afspraak gepland hebt staan (telefonisch) wordt deze automatisch omgezet naar een normale 

nacontrole op de praktijk. 

 Tijdens de nacontrole dien je zonder baby te komen. 
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Anticonceptie:  

 We bieden weer volledige anticonceptie zorg aan. Zowel de voorlichting als het uitschrijven van 

recepten en het plaatsen van spiralen.  

 Ook het verwijderen van een spiraal kan bij ons met eventueel een preconceptie consult om een 

nieuwe kinderwens te bespreken. 

 Tijdens het plaatsen van een spiraal dien je zonder baby te komen. 

Groepsvoorlichtingen:  

Wij verwachten, indien met de huidige maatregelen het Coronavirus zal inperken dat wij ook weer 

groepsvoorlichtingen kunnen gaan geven vanaf 1 juni 2020.  

Dit betekent waarschijnlijk vanaf 1 juni 2020:  

 Huidige Centering Pregnancy groepen weer fysiek plaats zullen vinden in plaats van middels 

videobellen. 

 Er nieuwe groepen Centering Pregnancy vanaf 1 juni 2020 weer gestart kunnen worden.  

 De voorlichtingsavonden weer fysiek zullen plaatsvinden in plaats van middels videobellen. 

Praktijkruimte  

Je zult merken dat wij in onze praktijk een aantal zaken hebben aangepast. Om besmetting te voorkomen 

hebben wij bijvoorbeeld de lectuur en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald. Ook nemen wij speciale 

schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiënische hulpmiddelen. Deze huidige maatregelen 

blijven wij hanteren. 

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Wij 

blijven je zo goed mogelijk van zorg voorzien. Voor actuele informatie kun je ook op de website van onze 

praktijk kijken. 

Met vriendelijke groet,  

Het team van verloskundigenpraktijk Wereldkind en echopraktijk Wereldkiek 

 

 


