
                                                                                            
 
Beste Cliënten 

 

Het Coronavirus- (COVID 19) beheerst de wereld en met name Europa op dit moment. Dat betekent 

dat veel mensen binnen een korte tijd hetzelfde virus hebben. Samen met alle 
verloskundigenpraktijken in Noord Brabant nemen we onze verantwoordelijkheid om het virus zo 

gecontroleerd mogelijk te laten verlopen en daarom zijn er regionale afspraken gemaakt rondom de 

zorg voor jou als zwangere, barende of kraamvrouw.  

 

Deze afspraken gaan 16 maart in en gelden tot in ieder geval 6 april  2020.  

 

Via een eerdere brief (14 maart jl.) of via de website hebben we jullie reeds op de hoogte gebracht 

welke afspraken we gemaakt hebben. We willen door deze maatregelen voorkomen dat het virus 

verder verspreidt wordt en dat de druk op de gezondheidszorg zo verspreid mogelijk is.  

De meeste maatregelen zorgen ervoor dat het cliëntencontact geminimaliseerd wordt. Zo worden 

afspraken afgezegd, groepsbijeenkomsten geannuleerd en kraamvisites niet meer gereden. Mensen 

die klachten hebben zoals koorts én hoesten en/of niesen vragen we om niet naar de praktijken te 

komen.  

 

Voor alle controles op de praktijk geldt, kom alleen. Indien gewenst mag er altijd middels video 

bellen contact gelegd worden met je partner en/of kinderen.  

De controles op de praktijk houden we zo kort mogelijk. We zullen de controles uitvoeren en je kunt 

ons bellen om vragen te beantwoorden. Verder verwijzen we vooral naar de website, sociale media 

en mail voor meer informatie.  

 

 

Alvast bedankt voor jullie medewerking en begrip, 

 

Team Vita Nova  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            
 
 

 

 

 

 

Hieronder vind je het controleschema voor de komende weken:  

 

Afspraak Op de praktijk of 

telefonisch 

Inhoud van het 

controle 

Controle wordt 

geannuleerd 

Vitaliteitsecho    Geannuleerd  

Intake  Telefonisch (we bellen 

je op het afgesproken 

tijdstip)  

  

Termijn echo  Controle op de praktijk Echo, bloedruk 

controle, bloed 

prikken (evt. i.c.m 
NIPT) 

 

16 weken  Controle op de praktijk Groei van de buik, 

hartje luisteren, 

bloeddruk controle 

 

20 weken echo  Controle op de praktijk Echo, bloeddruk 
controle  

 

27 weken  Controle op de praktijk  Groei van de buik, 
hartje luisteren, 

bloeddruk controle, 

evt. bloed prikken  

 

31 weken  Controle op de praktijk Groei van de buik, 
hartje luisteren, 

bloeddruk controle, 

evt. bloed prikken 

Echo geannuleerd  

34 weken  Controle op de praktijk Groei van de buik, 
hartje luisteren, 

bloeddruk controle 

 

37 weken  Controle op de praktijk Groei van de buik, 

hartje luisteren, 
bloeddruk controle 

 

39 weken  Controle op de praktijk Groei van de buik, 

hartje luisteren, 

bloeddruk controle 

 

41 weken  Controle op de praktijk Groei van de buik, 
hartje luisteren, 

bloeddruk controle 

 

Nacontrole  We bellen je op het 

afgesproken tijdstip 

  

 

Wanneer je tussendoor vragen hebt of ongerust bent, vragen we je om ons te bellen of te mailen.  

Bij spoed bel altijd de dienstdoende verloskundige 


