
 
 
 
4 oktober 2020  
 
Aan alle zwangeren en hun partners van onze praktijk, 
 
Omdat de coronabesmettingen blijven oplopen is het 
opnieuw nodig om onze maatregelen bij te stellen.  

• Ook wij doen een dringend verzoek aan jullie om een mondkapje te dragen als je 
voor een controle naar de praktijk komt. Wij trekken hierin één lijn met onze 
collega’s in de regio en de ziekenhuizen. Omdat het nog niet duidelijk is hoeveel het 
dragen van een mondkapje bijdraagt om de kans op besmetting te verkleinen, blijven 
de volgende punten minstens zo belangrijk: 

• We vragen je nogmaals om zoveel mogelijk ALLEEN naar je zwangerschapscontroles 
te komen. Als partner ben je mèt mondkapje welkom bij de echo’s en het gesprek 
over de bevalling, TENZIJ je corona-gerelateerde klachten hebt.  

• Kinderen of andere personen zijn helaas echt nog niet welkom.  
 
Er staat desinfectie klaar voor je handen als je binnenkomt en we vragen jullie zoveel 
mogelijke 1,5mtr afstand te houden van andere cliënten en van ons. Kom NIET naar de 
praktijk als je corona-gerelateerde klachten hebt maar bel ons om te overleggen wat 
raadzaam is. Laat je testen en blijf thuis. Ook als je vanwege een (mogelijke) besmetting van 
een nauw contact of een reis naar het buitenland in quarantaine moet: bel ons om je 
afspraak te verzetten!  
 
De afspraken voor bevalling en kraambed blijven ongewijzigd, we komen in het kraambed in 
overleg met jullie minimaal 2x fysiek langs en doen de overige controles telefonisch. Altijd in 
overleg met jullie en ook kijkend naar wat medisch verantwoord is.  
Thuisbevalling: als je de wens hebt dat er naast je partner nog een extra persoon aanwezig is 
bij je bevalling: overleg dit met ons vooraf tijdens het spreekuur. In het ziekenhuis mag er 
naast je partner géén extra persoon aanwezig zijn. We volgen de richtlijnen van het 
desbetreffende ziekenhuis of geboortecentrum.  
 
We doen er alles aan jullie èn onszelf te beschermen tegen mogelijke besmetting en/òf een 
quarantaineperiode. Als zwangere/kraamvrouw wil je zo min mogelijk risico lopen en wij 
willen ook voorkomen dat we zelf uitvallen: alleen dan kunnen we optimale zorg blijven 
bieden en er voor jullie zijn waar dat nodig is!  
 
Bel ons gerust als je ongerust bent of vragen hebt, we staan 24/7 voor jullie klaar!  
088-4300430 of info@delekbrug.nl . Op onze website www.delekbrug.nl vind je altijd de 
laatste updates. Je kunt ons ook volgen via facebook of instagram.  
 
Lieve allemaal, blijf gezond en zorg voor elkaar! 
 
Hartelijke groet, 
Verloskundigen en assistentes van De Lekbrug 


