12 juni 2020
Geachte zwangere,
Binnen Annature Geboortezorg hebben deze week wederom alle betrokken partijen (gynaecologen,
verloskundigen, Echocentrum Focus en kraamzorg) overlegd of het mogelijk is de maatregelen
rondom het coronavirus voor echo’s en bevallingen vanaf 15 juni 2020 weer een stapje verder te
kunnen versoepelen.
Wij vinden het belangrijk dat onze klanten, patiënten en medewerkers zo veilig mogelijk zijn en dat de
kans op besmetting zo laag mogelijk is. Daarom blijft ons uitgangspunt ook na 15 juni zo min mogelijk
mensen toe te laten.
Klachten?
Heeft u verkoudheidsklachten en/of koorts, dan is het advies u zo spoedig mogelijk te laten testen via
de GGD conform het overheidsadvies. Geef dit vervolgens telefonisch door aan uw zorgverlener.
Deze bespreekt met u of uw volgende afspraak verplaatst moet worden.
Ga alleen naar uw afspraak
Kom zoveel mogelijk alleen naar uw afspraak. U kunt vragen of iemand mee kan luisteren of kijken via
de telefoon. Neemt u een begeleider mee? Vraag uw begeleider dan buiten te wachten en niet in de
wachtkamer. Als het nodig is dat er een partner bij de afspraak is, vertellen we u dat.
Echo
Partners mogen vanaf 15 juni mee naar alle echo’s. Dit geldt voor alle echolocaties.
Uw partner moet wel thuisblijven als hij/zij hoest, niest, koorts heeft of zich grieperig voelt.
Als uw partner niet bij de echo kan zijn, kan deze niet worden verplaatst. Bij voorkeur komt u dan
alleen of indien nodig neemt u iemand anders mee die klachtenvrij is. Uw partner/begeleider moet 1,5
meter afstand houden van de echoscopiste. Kinderen mogen niet bij deze onderzoeken aanwezig zijn.
Ga voor meer info over het beleid bij de echo’s naar www.echocentrumfocus.nl
Bevallingen
In verband met de veiligheid van de baby, kraamvrouw en het personeel geldt nog steeds dat er één
persoon bij de bevalling aanwezig mag zijn. Badbevallingen zijn wel weer mogelijk thuis en in het
Amphia.
Tot slot
De afspraken die al gepland staan bij uw verloskundige, gynaecoloog of echocentrum blijven
ongewijzigd. Ook blijft de 1,5 meter regel van kracht en alle hygiënemaatregelen.
Wij begrijpen maar al te goed dat u graag uw partner bij alle afspraken wil hebben. We willen
voorkomen dat een te snelle verruiming van de regels in Noord-Brabant negatieve effecten gaat
hebben op de gezondheid van alle burgers.
Wij danken u voor uw begrip en medewerking!
Met vriendelijke groet,
Annature Geboortezorg
Verloskundigenpraktijken regio Breda
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