
Corona maatregelen 

*Update* 

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

 
Beste cliënten en partners, 
 
Vandaag een mail met wederom versoepelingen in onze zorg die wij jullie niet willen 
onthouden. Omdat wij in Brabant een flinke uitbraak hebben gehad van het corona 
virus is er besloten dat wij, praktijken uit de omgeving van ’s Hertogenbosch, 
langzamer gaan opbouwen naar het normale schema dan andere delen in het land. 
Wij hopen hierin op jullie begrip.  
 

Belangrijkste versoepelingen:  

 
Vanaf a.s. maandag 11 mei mogen partners weer mee komen naar de echo’s. Wij 
zijn hier echt heel erg blij mee. Ook de 32 wk echo wordt weer gedaan. Zij die geen 
echo hebben gekregen door de eerdere, strengere richtlijnen en minder ver zijn dan 
37 weken worden door ons gebeld om alsnog een echo in te plannen. Na de 37 wk is 
het hoofd vaak zover ingedaald dat we geen goede metingen meer kunnen doen.  
Een echo heeft dan geen meerwaarde meer.   
 

Algemeen 

• Wij vragen je om alleen naar de controles te komen en geen kinderen of 
partner mee te nemen. Kinderen en partners kunnen uiteraard wel via 
videobellen mee kijken en luisteren! De partner is alleen welkom bij de 
controles indien dit medisch of psychisch noodzakelijk is en dan alleen na 
(telefonisch) overleg. 

• Kom alleen als je geen klachten hebt als koorts, neusverkoudheid of hoesten! 
• 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 
schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiënische 
hulpmiddelen. 

• Alle informatieavonden en groepsbijeenkomsten zijn geannuleerd. Er staat 
een digitale voorlichting over de bevalling op onze website. 
https://www.verloskundigcentrumfellenoord.nl/bibliotheek/voorlichting/voorlichti
ngsavond.pdf 

• Zoals jullie al gewend zijn geven wij geen handen en vragen we je, als wij je 
bloeddruk meten of onderzoek bij je doen, niet van dichtbij in ons gezicht te 
praten.  

zwangerschap 
 

https://verloskundigcentrumfellenoord.nl/bibliotheek/Nieuws/Informatiebrief%20maatregelen%20COVID-19%20Recent.pdf


In deze “corona-tijd”  krijg je van ons je zwangerschapscontroles die afwijken van ons 
normale schema. Dit blijft ook na 11 mei nog even zo.  
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 er wel 
contactmomenten telefonisch of middels videobellen zijn. Zo houden we laagdrempelig 
contact en kun je wel al je vragen aan ons stellen . 
  
De controles zullen ingepland worden volgens het schema dat jullie hieronder kunnen 
vinden. Indien je een afspraak bij ons gepland hebt wordt je niet meer van te voren 
gebeld zoals we de afgelopen weken wel hebben gedaan.  
We gaat weer terug naar een ‘normale’ controle volgens onderstaand zorgpad, wel 
met minimaal 1,5 meter afstand bij het gesprek natuurlijk.  
 
Zorgpad 
  
Vitaliteitsecho op de praktijk  
Intake  en counseling blijft telefonisch 
Termijn echo op de praktijk 
16 weken groei en bloeddruk 
20 weken SEO op de praktijk 
23 weken: telefonisch consult  
27 weken groei en bloeddruk evt. bloedprikken indien nodig.  
31 weken groei en bloeddruk  
34 weken groei en bloeddruk  
37 weken groei en bloeddruk 
39 weken groei en bloeddruk 
40 weken groei en bloeddruk 
41 weken groei en bloeddruk en evt. strippen.  

 

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. Wij hebben tot op heden door de corona, nog geen 
mensen teleur hoeven stellen dat er bijv. geen plek was in het ziekenhuis.  

• Wanneer je gaat bevallen in het ziekenhuis, mag er voorlopig maar één 
begeleider (bijvoorbeeld je partner) bij de geboorte aanwezig zijn. Het is ook 
niet toegestaan voor overige familie leden om in het ziekenhuis de geboorte af 
te wachten. Dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis. (zodra 
het JBZ groen licht geeft voor een extra begeleider bij de bevalling laten we dit 
weten via social media)  

• Indien je thuis bevalt mag er, buiten je partner, nog 1 extra persoon bij de 
bevalling aanwezig zijn.  

• 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. 

• Er is vanuit het JBZ een negatief advies gegeven voor bad bevallingen in corona 
tijd. Wij houden ons aan dit advies. Dit betekent dat je wel in bad mag tot 
volledige ontsluiting maar dat de geboorte op bed of op een baarkruk zal 
gebeuren. Er is gebleken dat het virus ook in feces en urine zit. Om de kans op 
besmetting van de baby en de zorgverlener te verkleinen is deze maatregel 
genomen. 

kraamvisites 

• In het ziekenhuis mag geen kraamvisite komen.  
• Thuis wordt er geadviseerd om terughoudend te zijn met het ontvangen van 

bezoek. Als de kraamzorg er is wordt er gevraagd geen bezoek te ontvangen. 
• Onze Kraamvisites doen we met name telefonisch of via beeldbellen, 2 keer in 

het kraambed willen we fysiek langskomen. Dit natuurlijk altijd in overleg met 
het kraamgezin.  

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 bereikbaar op:  
maandag en woensdag van 9-12 uur  
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 – 13.00 uur en 
dinsdagavond van 18.30 – 20.30 uur op het telefoonnummer 0610199988. 
Je kunt je vragen ook per mail stellen op info@verloskundigcentrumfellenoord.nl 
Voor bevalling en spoed zijn wij normaal (24/7) bereikbaar op het  
telefoonnummer: 0653172766. 
 
We zijn ons ervan bewust dat we veel van jullie gevraagd hebben in de afgelopen 
weken. Dit zal niet altijd even makkelijk geweest zijn. Zeker niet wanneer er geen echo 
was waar je zo op had gehoopt, je alleen naar de echo’s moest komen of er wanneer 
er geen controle gepland werd die je eigenlijk toch graag had gehad.  
Wij zijn trots op jullie dat jullie zo sterk en flexibel zijn geweest.  
Langzaam komen we weer tot het normale schema. Houd nog even vol. Mocht dit niet 
meer lukken of wil je gewoon even je hart luchten? Bel ons dan.  
Luisteren kunnen we altijd!  
 
 
Team Verloskundig Centrum Fellenoord.  
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