
   
 
 
 
Beste cliënten en partners, 
 
 
Wat was het fijn om deze week naast zwangere ook partners bij de echo’s te zien. Het maakt het 
meer compleet dit met jullie sámen te kunnen delen!  
 
Zoals jullie vorige week hebben kunnen lezen in de nieuwsbrief, zijn er op 7 mei nieuwe richtlijnen 
vrijgegeven vanuit onze beroepsgroep. We hebben daarop intensief overleg gevoerd met alle 
verloskundige praktijken in de Coöperatie Verloskundigen Den Bosch e.o, het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis en de regionale kraamcentra. Omdat de regio Brabant het zwaarst getroffen is door 
Covid-19 willen we graag op een verstandige manier de zorg weer uitbreiden, passend bij de situatie 
in onze regio. Zo snel als kan, maar ook niet te snel. Dan zijn we weer terug bij ‘af’. 
 
De zorg in de verloskundige praktijk is sinds maandag 11 mei weer wat uitgebreid met onderstaande: 

• groei echo bij 30-32 weken 

• wij komen minimaal 2 keer langs in het kraambed, overige controles doen we nog 
(beeld)bellend 

• pretecho’s mogen weer, alleen met partner (geen kinderen, familie en vrienden)  
 
Bij elke echo mag de partner meekomen naar KeiK (helaas nog geen kinderen). Dit geldt nog niet 
voor alle andere controles bij Vita Nova. We werken nog met een beperkt controle schema en we 
doen ook nog enkele controles telefonisch. 
 
Wij raden nog steeds aan om thuis nog even naar de wc te gaan (tenzij je van ons een ander advies 
gehad hebt). Zoveel mogelijk, 1,5 meter afstand te houden van anderen buiten je eigen huishouden.  
Bij binnenkomst op de Brink, heeft degene op de trap of in de gang, voorrang, geef elkaar de ruimte. 
Kom op tijd naar de controle, maar niet te vroeg. Beperk het wachten in de wachtruimte. Mocht het 
zo zijn dat het druk is in de wachtkamer in verband met ook andere disciplines die de 
werkzaamheden weer aan het oppakken zijn geef de assistente een seintje en wacht even buiten.  
 
De geboortezorg in de regio Den Bosch e.o wordt vanaf maandag 18 mei uitgebreid met 
onderstaande: 

• wanneer je met spoed een controle nodig hebt in het JBZ dan mag je één begeleider 
meenemen. Voor alle geplande controles in het ziekenhuis, verloskamers en op de poli bij de 
gynaecoloog, mag helaas je partner nog even niet mee 

• partners mogen ook in het JBZ weer mee naar de 20 weken echo (SEO en GUO) 

• de intake van de kraamzorg vindt weer fysiek bij je thuis plaats, mits jij of je partner geen 
Covid-19 klachten heeft 

• bij een thuisbevalling mag er naast je partner, wanneer dat gewenst is, één extra persoon 
aanwezig zijn  

• voor kraamvisite thuis geldt dat één bezoeker kan worden aangewezen die (eventueel 
herhaaldelijk of langdurig) tijdens de kraamweek op visite mag komen binnen het gezin, 
wanneer de kraamverzorgende aanwezig is. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
maatregel van de overheid dat maximaal 3 externe bezoekers in huis mogen zijn, waarbij ook 
de zorgverleners meetellen 

• de kraamzorgorganisaties gaan weer werken met leerlingen, zij zullen hierover ten alle tijden 
met je overleggen  



   
 
Mochten er nog zwangere geïnteresseerd zijn in de Online Community, lees dan hier verder.  Ook 
inschrijven voor het webinar van Vita Nova 19 mei, met als onderwerp ‘bewegen in de 
zwangerschap, bevalling of kraambed op de weg naar herstel’ is nog mogelijk. Schrijf je hier in.  
Als je nog interesse hebt in de borstvoedingscursus.. De cursus van 27 mei is vol en om die reden 
hebben we 20 juni een extra cursus ingepland. Het is op dit moment nog onduidelijk of dit een 
digitale of fysiek georganiseerde avond gaat zijn. Mocht je interesse hebben kun je hier klikken voor 
meer informatie en je aanmelden via deze link  
 
Wij danken je voor het grote begrip wat we gedurende de afgelopen weken steeds van je 
hebben gekregen! We hopen dat we stap voor stap steeds meer terug kunnen naar verloskundige 
zorg zonder beperkingen. 
 
 
 
Lieve groet, 
 
Team Vita Nova  

https://verlosdenbosch.nl/online-community-verlosdenbosch/
https://verloskundigedenbosch.nl/contact/web-sessie-of-webinar/
https://verloskundigedenbosch.nl/praktijk/cursussen/borstvoeding/
https://verloskundigedenbosch.nl/inschrijven/cursus-borstvoeding/

