
Update coronavirus 28 april 2020 
 
Aan alle zwangeren, kraamvrouwen en partners van onze praktijk, 
 
Hierbij volgt weer een korte update n.a.v. de persconferentie van 21 april. Er is door de KNOV in 
overleg met onze ketenpartners zorgvuldig beoordeeld waar we in de geboortezorg onze 
maatregelen kunnen verruimen. Dit geeft voor nu de volgende aanpassingen voor onze zorg: 
 
Zwangerschap: Er is weer mogelijkheid voor een vroege echo, d.w.z. bij ca. 8wk zwangerschap. Het 
controleschema van contactmomenten afgewisseld met belafspraken blijft gecontinueerd. 
 
Het controle schema zoals dat is opgesteld door KNOV, RIVM en GGD wordt per 28 april:  
8 wk vitaliteitsecho  
10-11 wk termijnecho  
16 wk controle  
20 wk-echo SEO 
23 wk belafspraak  
27 wk controle 
31wk controle  
33 wk belafspraak (zonodig controle) 
35wk controle 
37-39-40-41wk Indien het medisch noodzakelijk is om hiervan af te wijken zal dit altijd met jullie worden 
besproken.  
 
We plaatsen en verwijderen weer spiraaltjes.  
 
Let op: de instructie om ALLEEN, dus zonder partner of anderen naar de afspraken te komen blijft 
heláás vooralsnog staan! Zodra hier weer enige ruimte in komt laten we dat direct aan jullie weten!! 
 
Bevalling: geen veranderingen. In onze regio is nog steeds de mogelijkheid om zelf te kiezen waar je 
wilt bevallen: thuis of poliklinisch. Er mag max. 1 begeleider bij de bevalling zijn 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.  
Zie verder vorige brief dd 2 april. 
 
Kraambed: indien gewenst en na overleg met jullie komen we minimaal 1x op huisbezoek. De andere 
kraambedcontroles blijven we zoals nu telefonisch doen. Natuurlijk alleen als dit medisch gezien 
toereikend is. 
 
Zie verder de vorige nieuwsbrief  https://delekbrug.nl/wp-content/uploads/2020/04/Brief-Update-
Coronavirus-dd-02-04-2020.pdf 
 
Lieve allemaal, blijf gezond en hou vol! Hier nog kort de belangrijkste instructies:  

• 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!  

• BEL ONS GERUST bij vragen of twijfels! We staan altijd voor jullie klaar! 088-4300 430 (niet 
spoed) en info@delekbrug.nl 

• Houd onze social media en je mailbox in de gaten èn blijf telefonisch bereikbaar voor ons!! 
 
Hartelijke groet van ons allemaal, Team van verloskundigen en assistenten van De Lekbrug 


