
Update Corona 2 april 2020 
 
Aan alle zwangeren, kraamvrouwen en partners van onze praktijk 
 
Naar aanleiding van de persconferentie van dinsdag 31 maart hierbij een update.  
Deze update geeft een aanvulling op de voorgaande berichtgeving, met name van die van 18 maart en 25 
maart j.l. Lees deze informatie dus weer goed! De maatregelen zoals we die hebben moeten doorvoeren in 
overleg met KNOV, RIVM, NHG en GGD blijven bestaan tot 28 april, mogelijk met uitloop tot 1 juni.  
 
Er wordt veel van jullie èn van ons gevraagd om elkaar te beschermen en gezond te blijven. Dat is soms 
verdrietig en pijnlijk, maar blijft noodzakelijk en we merken dat jullie er heel veel begrip voor hebben en ons 
daar enorm bij helpen en ondersteunen. Heel erg bedankt daarvoor! Alleen samen kunnen we zorgen voor een 
goede en veilige geboortezorg en stoppen we de coronaverspreiding zo snel mogelijk, zodat alles weer normaal 
kan worden.  Daarbij blijft het belangrijk dat je ons belt als je ongerust ben of vragen hebt. We denken graag 
met je mee en het is voor ons heel belangrijk om goed te kunnen inschatten hoe het met jullie gaat.  
 
De belangrijkste dingen nog even kort op een rij: 
Kom NIET naar de praktijk als je corona-gerelateerde klachten hebt zoals hoesten, keelpijn, benauwdheid en/of 
koorts. Bel ons in dat geval en we bespreken samen met jou wat op dat moment het beste is om te doen!  
 
Zwangerschap: Alleen de medisch noodzakelijke controles en echo’s gaan door. We vragen je om dan alleen, 
ZONDER partner of kinderen, naar de praktijk of het echocentrum te komen. Natuurlijk mag je  via beeldbellen 
of skype de controle door hen laten meebeleven en je mag ook opnames maken. 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! 
 
Het controle schema zoals dat is opgesteld door KNOV, RIVM en GGD blijft:  
10-11 wk termijnecho, 16wk controle, 20wk-echo, 22 wk belafspraak, 27 wk controle, 31wk controle, 33 wk 
belafspraak, ca 35wk controle en daarna om de week. Indien het medisch noodzakelijk is om hiervan af te 
wijken zal dit altijd met jullie worden besproken.  
 
Hartjesspreekuur, Centering Pregnancy, voorlichtingsavonden, nacontroles en spiraaltjes plaatsen gaan NIET 
door.  
 
De kraamvisites: blijven we zoveel mogelijk telefonisch doen, maar indien medisch noodzakelijk komen we je 
thuis bezoeken. Dit laatste natuurlijk altijd in overleg met jullie! Kraambezoek ontvangen wordt ten zeerste 
afgeraden om jullie zelf, je kindje en de kraamverzorgende te beschermen. Lees hierover ook de richtlijn van je 
kraamcentrum.  
 
De bevalling: in onze regio is nog steeds de mogelijkheid om zelf te kiezen waar je wilt bevallen: thuis of 
poliklinisch. Er mag 1 begeleider bij de bevalling zijn (mits diegene geen klachten heeft) en in het ziekenhuis 
mag je geen bezoek ontvangen. *Het valt te overwegen om thuis te bevallen als je geen indicatie hebt om in 
het ziekenhuis te bevallen, om onnodige contacten in het ziekenhuis te beperken. 
 
Medicinale pijnstilling: 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/ 
 
Zie verder ook onze vorige nieuwsbrief op https://delekbrug.nl/wp-content/uploads/2020/03/Corona-brief-
clienten-25-maart.pdf  
 
Lieve allemaal, je zult maar zwanger zijn of een kindje krijgen tijdens een pandemie! Blijf thuis, blijf gezond en 
heel veel sterkte met alles wat er op jullie af komt. Vergeet niet te genieten van het wondertje in je buik! Wij 



zijn er voor jullie als je ons nodig hebt, misschien wat meer op afstand, maar toch dichtbij! We zijn bereikbaar 
op 088-4300 430 (niet spoed) en via info@delekbrug.nl 
 
Blijf onze social media en berichtgeving via de mail/website in de gaten houden voor nieuwe updates! 
 
Groet van ons allemaal! 
team Noord (Imke, Annemarijn, Elise, Sanne en Mirthe)  
team Zuid (Martine, Hélène, Tessa, Marissa, Marijke en Elke)  
en ons team van praktijkondersteuning (Irma, Anja, Marga en Connie) 
 


