
16 december 2020  
 
Aan alle zwangeren en partners van onze praktijk   
 
In verband met de strengere maatregelen/lockdown omtrent het coronavirus geven we jullie graag 
een update. Het is goed om te weten dat er vooralsnog geen veranderingen zijn in de verloskundige 
zorg. Wij hanteren de RIVM richtlijnen, de adviezen van onze beroepsvereniging en de afspraken die 
regionaal worden gemaakt. Verloskundige zorg gaat altijd door, ook tijdens een lockdown.  
De maatregelen die al langer gelden, blijven van kracht. 
Hier nogmaals de belangrijkste richtlijnen: 
 
Spreekuur 🩺: 

• Kom alleen naar je controles. Waar nodig plannen we een telefonisch consult met je in. 
• Partners zijn welkom bij de afspraken met echo. Kinderen of andere begeleiders zijn helaas 

niet welkom. 
• We dragen een mondkapje, en vragen jullie dit ook te doen  
• Voorlichtingsavond online 

Bevalling/huisbezoek : 
• LET OP: voor alle klachten/vragen waar je ons normaal ook voor zou bellen; doe dat nu ook! 
• Je kunt zowel thuis als in het ziekenhuis bevallen, overweeg thuis als je geen medische 

indicatie hebt.  
• Er mag op dit moment 1 persoon bij de bevalling zijn (meestal partner). We volgen de 

richtlijnen van het betreffende ziekenhuis of geboortecentrum. Bij een thuisbevalling alleen 
in overleg met ons een 2e persoon als er voldoende afstand bewaard kan worden.  

• Mocht je pijnstilling willen tijdens de bevalling, kan dit gewoon gegeven worden in het 
ziekenhuis 

 

Kraamtijd "#: 
• We komen in principe 1 keer thuis langs, verder doen we telefonische controles. Dit altijd indien 
medisch verantwoord en in overleg met jullie en de kraamverzorgende. 
 
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 
huisgenoot of nauw contact in quarantaine moet: bel ons om je afspraak te verzetten!  
 
We doen er alles aan jullie en 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 


