Dongen, 22-5-2020

Betreft: Volgende stap verruiming corona maatregelen

Beste zwangere en partner,

Goed nieuws! Wij kunnen de volgende versoepeling van de maatregelen n.a.v. de COVID-19 pandemie
aankondigen.
Vanaf maandag 25-5-2020 gaan wij de volgende versoepelingen doorvoeren:




Alle zwangeren krijgen weer een standaard liggingsecho aangeboden bij 35 weken
zwangerschapsduur. Bij deze echo is ook jouw partner weer welkom.
Jullie zijn weer beiden welkom tijdens het bespreken van het geboorteplan bij een
zwangerschapsduur van 35 weken op de praktijk.
Er mag een extra persoon bij een thuisbevalling aanwezig zijn. Gaan jullie in het ziekenhuis
bevallen, dan gelden de regels van het ziekenhuis t.a.v. begeleider. Op dit moment geldt voor
beide ziekenhuizen dat er maar 1 begeleider mee kan tijdens de bevalling.

Om te zorgen dat wij veilige zorg kunnen blijven verlenen zijn er een aantal aandachtspunten voor het
bezoek aan onze praktijk:
-

-

Er mag bij alle echo’s én bij het bespreken van het geboorteplan maximaal 1 begeleider mee,
mits deze, net als jijzelf, géén van de volgende klachten heeft:
o Hoesten
o Niezen
o Keelpijn
o Koorts (temp >38 graden)
Kinderen kunnen bij de echo’s en controles helaas nog niet mee.
Omdat wij meer mensen op de praktijk gaan zien wordt de wachtkamer weer wat voller dan
de afgelopen periode. Wij willen jullie vragen om hier rekening mee te houden door:
o In de auto of buiten te wachten tot het moment van aanvang van de afspraak.
o Neem plaats op de aangegeven plaatsen in de wachtkamer. Indien het onverhoopt
toch drukker is, neem dan minimaal 1,5m afstand of wacht nog even buiten/in de
auto. Wij hopen hierin op jullie begrip en medewerking.

Wij zullen contact opnemen met alle zwangeren die rond de termijn van 35 weken zijn en van te voren
niet meer bij ons op controle komen om te bespreken wanneer de echo ligging ingepland kan worden.
Wij zijn blij dat wij langzaam de verloskundige zorg weer kunnen gaan geven waar wij eigenlijk voor
staan, persoonlijk en aangepast op jullie wensen. Helaas is nog lang niet alles als ‘normaal’ en wij
waarderen jullie begrip en medewerking in deze vreemde tijd enorm. Hopelijk hebben wij jullie voor
nu weer voldoende geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen. Mochten jullie hierover toch nog
vragen hebben, stuur ons een E-consult of bel ons tijdens het telefonisch spreekuur.
Met vriendelijke groeten,
Team Luna

