
 
 
 
UPDATE coronavirus 25 maart 

Via deze weg een nieuwe update over de genomen maatregelen n.a.v. de persconferentie van 
maandagavond. Met deze aanvullende maatregelen willen we de gezondheid van jullie en ons 
zoveel mogelijk beschermen. Deze aanpassingen zijn aanvullend op de al eerder verstrekte 
informatie en gelden tot 6 april, mogelijk met uitloop tot 1 juni 2020. Lees ook deze info weer 
goed! 

- de priklocaties van het saltro zijn maar beperkt open voor bloedprikken. www.saltro.nl/locaties-
gewijzigde-openingstijden 
- de kinkhoestvaccinaties vanaf 22wkn gaan gewoon door (voor meer info: www.22wekenprik.nl) 
- in principe zijn er géén afspraken op de praktijk tussen de termijnecho en 16-17 weken. Rond 27 
weken heb je weer een afspraak op de praktijk voor controle. Tussen de 20-weken echo en de 
controle bij 27 weken plannen we een belafspraak met je op om te horen hoe het met je gaat en 
of je nog vragen hebt. 
- alleen de medisch noodzakelijke echo’s en controles gaan door. We vragen je om dan alleen, 
zonder partner of kinderen, naar de praktijk te komen. De intake, het beantwoorden van vragen, 
en bespreken van je bevalplan doen we telefonisch om de contacttijd fysiek zo kort mogelijk te 
houden. Zorg dat je telefonisch bereikbaar bent voor ons! 
- alle lopende CP-groepen worden afgezegd. Zit je in een van de CP-groepen, dan word je 
telefonisch benaderd door ons om een belafspraak of gewone afspraak te maken op het 
reguliere spreekuur 
- de voorlichtingsavonden rondom de bevalling gaan niet door. We zijn nog aan het brainstormen 
of en hoe we dit op een andere manier kunnen vormgeven. Houd de website en onze fb-pagina 
in de gaten! 
- er zijn een heel aantal online zwangerschapscursussen, soms ook tegen gereduceerd tarief. Kijk 
op onze website www.delekbrug.nl/zwanger/zwangerschapscursussen/voor meer info. 
- voor een borstvoedingscursus zie www.borstvoedingenmeer.nl/masterclass 
- de anesthesisten in de ziekenhuizen zijn druk met coronapatiënten. Dat betekent dat als je 
graag een ruggenprik wilt tijdens je bevalling, er op dat moment gekeken wordt of het praktisch 
haalbaar is. Het remifentanil-pompje kan op dat moment een alternatief zijn. Zie 
ook: www.deverloskundige.nl/over-de-verloskund…/…/bevallingspijn/ 
- tijdens de kraamtijd wordt de hielprik door de GGD gedaan. De gehoorscreening wordt 
voorlopig uitgesteld, in elk geval tot na 6 april 
-veel antwoorden op allerlei vragen vind je op de websites van het RIVM 
en www.deverloskundige.nl 

Deze periode gaat langer duren dan we hoopten. Ons hart ligt bij ons vak zoals we dat altijd 
uitoefenden. Het op deze manier ‘moeten’ werken gaat zó tegen ons gevoel in! We willen jullie de 
beste zorg geven, ook in deze omstandigheden. Daarom is het belangrijk dat we zelf ook gezond 
blijven. Bij vragen, twijfels of klachten: bel ons gerust! We zijn bereikbaar op 088-4300430 (soms 
is het druk en duurt het wat langer) of per mail info@delekbrug.nl 

En als laatste maar belangrijkste: houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar, zoek openbare 
gelegenheden zo min mogelijk op en beperk je sociale contacten en bel ons bij 
verkoudheidsklachten, hoesten en/of koorts, kom dan NIET naar de praktijk! 

#blijfgezond #stayathome #verloskundigenwerkendoor 

Team van Verloskundigenpraktijk De Lekbrug 
 


