Dongen, 28-5-2020
Betreft: Update versoepeling coronamaatregelen
Beste zwangere en partner,
Het blijft een tijd vol veranderingen die elkaar vlot opvolgen. Het hele land is steeds verder aan het
versoepelen, zo wij ook in de verloskunde. Via deze brief brengen wij jullie weer de laatste
versoepelingen van de COVID-19 maartregelen onder de aandacht.
Echo
Vorige week kregen jullie van ons bericht over het weer invoeren van de liggingsecho bij 35 weken.
Bij deze nog een aanvulling over het beleid bij de verschillende instellingen t.a.v. het meebrengen
van een begeleider.
o Echocentrum STAR-SHL
Partner (of een andere begeleider) mag mee bij alle echo’s.
o Echocentrum Focus
Per 1-6-2020 mag de partner (of een andere begeleider) mee naar alle echo’s t/m de 20weken echo. Bij echo’s die daarna plaatsvinden wordt nog gevraagd om alleen te komen.
o Echo in het Elisabeth Tweesteden ziekenhuis
Per 1-6-2020 mag de partner (of een andere begeleider) mee naar alle echo’s t/m de 20weken echo. Bij echo’s die daarna plaatsvinden wordt nog gevraagd om alleen te komen.
Uiteraard blijft het zo dat iedereen die mee komt naar de echo, dus inclusief de zwangere zelf, géén
van de volgende klachten heeft:
o Hoesten
o Niezen
o Keelpijn
o Koorts (temp >38 graden)
Bevallen
- Vorige week was bij een thuisbevalling een extra persoon bij de bevalling weer welkom.
Hierbij willen wij jullie vragen om te communiceren met deze extra begeleider 1,5m afstand
te houden van de verloskundige en de kraamverzorgende.
- Vanaf 1-6-2020 is een badbevalling weer toegestaan op alle locaties waar een badbevalling
mogelijk is (thuis, Amphia ziekenhuis of Fam kraamhotel).

Voor de bezoekregels in beide ziekenhuizen verwijzen wij jullie naar hun website;
•
•

Elisabeth TweeSteden ziekenhuis: www.fam.nl
Amphia Ziekenhuis Molengracht: www.annature.nl

Jullie zijn weer up to date met 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

