
 
 

*Update* 

Deze maatregelen zijn opgevolgd door nieuwe versoepelingen, in deze brief informeren wij je over 
de meest recente maatregelen. Lees meer 
 

Corona maatregelen 
 
Laatste update: 16 maart 2020 
Op dit moment heerst er in Nederland een Coronavirus-(COVID 19) pandemie. Dat 
betekent dat veel mensen binnen een korte tijd hetzelfde virus hebben. Samen met 
alle verloskundigenpraktijken in de regio zijn er afspraken gemaakt omtrent het 
Coronavirus. Deze afspraken gelden tot in ieder geval 31 maart 2020. In deze brief 
informeren wij je hierover. Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook 
adviezen geregeld. Houd daarom de onze website, social media in de gaten zodat je 
op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.  

 

Waarom zijn maatregelen nodig? 
 
Ook al is corona misschien niet direct gevaarlijk voor jouw gezondheid, uiteindelijk 
raakt het ons allemaal: de druk op de zorgverleners is enorm en maakt dat je 
misschien niet de zorg of aandacht krijgt waar je eigenlijk zo op gehoopt had. 
  
Wij -zorgverleners- moeten keuzes maken in urgentie en welke zorg essentieel is en 
welke (even) niet. Een keuze die we in basis niet zouden willen maken: jullie zijn 
allemaal urgent en belangrijk! 
  
Helaas ontkomen we er niet aan en moeten we zorgen dat de geboortezorg voor 
iedereen veilig is en toegankelijk blijft. Dit betekent dat we komende tijd gedwongen 
maatregelen moeten gaan nemen. Maatregelen waar we helaas niet aan ontkomen. 
Het minste wat we kunnen doen is het coronavirus serieus nemen. Voor mensen met 
een zwakke gezondheid is dit namelijk echt een heel naar ‘beestje’. 
  
Dammen jullie samen met ons het coronavirus in? We hopen op jullie begrip. 
 
 

Welke maatregelen hebben we genomen? 
Algemeen 

• Wij vragen je om alleen naar de controle of echo toe te komen en geen 
kinderen of partner mee te nemen. Kinderen en partners kunnen uiteraard wel 
via videobellen mee kijken en luisteren! 

• Je zult merken dat wij in onze praktijken 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 
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schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiënische 
hulpmiddelen. 

• Alle informatieavonden en groepsbijeenkomsten zijn geannuleerd. 

 

zwangerschap 
 
ZORGPAD 
 
Er veranderen een aantal zaken in het reguliere controle schema dat je van ons 
gewend bent. 
Tussen 16-27 weken zwangerschap zijn de reguliere controles medisch gezien minder 
urgent en gaan deze dan, tot onze spijt, ook niet door op de praktijk, tenzij deze echt 
nodig zijn (zoals de 20 weken echo) of als er een medische reden voor is uiteraard. 
Omdat we natuurlijk wel graag willen weten hoe het met je gaat, zullen we deze 
contactmomenten telefonisch/middels videobellen laten verlopen. Zo houden we 
laagdrempelig contact en kun je wel al je vragen aan ons stellen op het tijdstip dat je 
eigenlijk een controle gepland had staan!   
  
Ook de andere controles zullen beperkt worden tot lichamelijk onderzoek, (onderzoek 
van je buik, hartje luisteren, bloeddruk meten). Alle informatie en antwoord op jullie 
vragen geven wij telefonisch of via beeldbellen. De verloskundige belt je hiervoor 
op de dag vóór of op ochtend van de dag je controle. Houd je telefoon dus in de 
gaten. Het kan zijn dat we met onbekend nummer bellen. 
  
PERSOONLIJK CONTACT 
 
Omdat we graag persoonlijk contact met jullie willen onderhouden kunnen we naast 
telefonisch contact ook beeldbellen via whatsapp, facetime of Skype. Indien je dit fijn 
vindt geef dit dan aan, aan de dienstdoende verloskundige. We kijken dan welke 
oplossing het meest passend is. 
  
ECHOSCOPIE 
 
De termijnecho en 20-weken echo blijven gepland staan, alle andere echo’s komen 
helaas te vervallen. Dit tenzij deze medisch noodzakelijk zijn, dit bekijken we 
individueel. Ook pretecho’s worden dus geannuleerd! Dit beleid wordt in de gehele 
regio en zelfs in het gehele land gevoerd, ook de kwalitatieve pretecho-bureaus met 
wie wij samen werken volgen dit beleid. Dit doen wij allen voor ieders veiligheid!  
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Bevalling 

• Sta je op het punt van bevallen? De keuze voor een thuis- of 
ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het 
ziekenhuis bevalt. We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je 



 
 

bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk 
op het ziekenhuispersoneel. 

• Wanneer je gaat bevallen in het ziekenhuis mag er voorlopig maar één 
begeleider (bijvoorbeeld je partner) bij de geboorte (en überhaupt in het 
ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het 
ziekenhuis. Ook bij een thuisbevalling raden we je aan het aantal mensen 
beperkt te houden! 

• Indien er na de bevalling géén medische indicatie is om in het ziekenhuis te 
blijven moet je binnen twee uur na de bevalling naar huis. Je krijgt een 
informatiebrief mee en de kraamverzorgende komt de volgende ochtend thuis 
opstarten. 

kraamvisites 

• Ook kraamvisite na de bevalling is helaas niet gewenst in het ziekenhuis. Beval 
je thuis, vraag het kraambezoek alleen langs te komen als ze geen 
ziekteverschijnselen hebben. Uiteraard is ook in deze situatie het overwegen 
waard enkel noodzakelijk / zeer beperkt bezoek te ontvangen. 

• Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het 
ziekenhuis worden gehanteerd. 

• Kraamvisites thuis doen wij ook telefonisch/via beeldbellen, tenzij er een 
indicatie is voor een huisbezoek. Kraamverzorgenden worden tijdens de 
kraambedcontroles thuis waar nodig digitaal ondersteund door de 
verloskundigen. 

  
Ook onze collega-praktijken in de regio doen enorm hun best om de kans op 
besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Dit doen zij met 
dezelfde maatregelen als wij hierboven uiteengezet hebben. Wij hebben met elkaar 
afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch verloskundigen uit de regio 
ziek worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg voor iedereen gewaarborgd. 
Wij doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te 
blijven begeleiden! 
 
Mocht je nog vragen hebben dan zijn wij natuurlijk bereikbaar! 
Onze assistenten Marjolein en Elianne zijn dagelijks bereikbaar van 9-12 uur op het 
telefoonnummer 0610199988. 
Je kunt je vragen ook per mail stellen op info@verloskundigcentrumfellenoord.nl 
Voor bevalling en spoed zijn wij normaal bereikbaar op het  
telefoonnummer: 0653172766. 
 
 
Team Verloskundig Centrum Fellenoord.  
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