
 
15 juli 2020 
 
 
#Corona-update/ Zomer update 
 
Met de zomervakantie in het vooruitzicht brengen we jullie graag op de hoogte over de laatste 
update m.b.t. de mogelijkheden in onze zorg, bedoeld voor jullie en onze veiligheid! Omdat dagelijks 
blijkt dat het virus nog oplaait op sommige plekken blijven we voorzichtig en dat vragen we ook van 
jullie! 
 
Spreekuren: 

• Alle controles weer fysiek op de praktijk 
• KOM ZOVEEL MOGELIJK ALLEEN!!  
• Handen desinfecteren en 1,5mtr afstand houden van mensen buiten je eigen huishouden 
• Er is (indien gewenst) 1 volwassen persoon (zonder klachten!) welkom bij de 

zwangerschapscontroles en de echo’s 
• Kinderen kunnen we helaas nog niet ontvangen!  

We vragen jullie begrip en medewerking hierbij! Immers: jullie mogen van ons verwachten dat je in 
een schone praktijkruimte komt en dat we mogelijkheid bieden om 1,5mtr afstand te bewaren tot 
andere cliënten. Bij teveel toeloop kunnen we de hygiëne èn de afstand niet waarborgen in onze 
wachtkamers. Om jullie, je ongeboren kindje en onszelf te beschermen blijft deze richtlijn voorlopig 
bestaan!  
 
Bevalling:  

• Indien je thuis bevalt mag er naast je partner nog een extra persoon aanwezig zijn, mits daar 
ruimte voor is om de 1,5mtr richtlijn te waarborgen. Overleg altijd even met ons wat je 
wensen zijn! 

• in de ziekenhuizen is 1 begeleider toegestaan bij de bevalling. Zodra dit wat verder uitgebreid 
wordt laten we het weten. Ook bij spoedafspraken mag er 1 begeleider mee. W.b.t. de 
bezoekregeling: dit is afhankelijk van de situatie in het betreffende ziekenhuis.  

 
Kraambed: 
We komen in overleg met jullie weer 2 bezoeken fysiek langs, de andere doen we telefonisch, mits 
dat medisch gezien verantwoord is natuurlijk. Als je langer in het ziekenhuis moet blijven, stemmen 
we met jullie af wat er nodig/gewenst is. Zorg dat je telefonisch bereikbaar bent voor ons!  
Overleg over je kraambezoek met je kraamverzorgende.  
 
Als jijzelf of iemand uit jullie gezin klachten heeft als hoesten, koorts, verkoudheid: kom NIET naar de 
praktijk maar bel ons, dan bespreken we samen met jou wat raadzaam is.  
Houd 1,5 mtr afstand en bescherm jezelf en de ander. 
Houd je aan de hygiëne maatregelen: Was je handen en hoest in je elleboog. 
 
Lieve allemaal: ook in de komende zomerperiode staan we voor jullie klaar! We zullen om de beurt 
ook vakantie houden en er is opvang nodig i.v.m. zwangerschapsverlof en een ziekteverlof. Het kan 
dus zijn dat je een nieuw gezicht ontmoet bij de controles of je bevalling! Info staat altijd op onze 
website!  We zijn blij dat we fijne en betrokken waarneemsters hebben om ons vaste team te 
ondersteunen!  
 



Weet dat je ons bij vragen of ongerustheid altijd mag bellen op 088-4300430 of mailen op 
info@delekbrug.nl . We staan altijd voor jullie klaar, per mail of telefonisch en face to face als het 
nodig is! #UitliefdevoorhetLiefste 
 
Hartelijke groet,  
Team zuid: Martine, Hélène, Marissa, Marijke, Daniëlle en Elke 
Team noord: Imke, Annemarijn, Sanne, Mirthe, Annefleur en Sam 
Team praktijkassistentes: Anja, Irma, Marga en Connie 


