
   
 
 
Beste cliënten en partners,      
 
We zagen het allemaal aan komen, Corona fase 2.  
 
Naar aanleiding van de persconferentie van maandag 28 september jl. is er in de regio Den Bosch e.o 
gesproken over het aanscherpen van maatregelen in de geboortezorg.  
Wij zijn blij te kunnen melden dat er voorlopig (nog) geen inperkingen van zorg zijn.  
Wel zijn er een aantal adviezen en maatregelen opgesteld om uitval en tekort aan inzetbaarheid van 
zorgverleners en daarmee minimalisatie van zorg (zoals in de Corona fase 1) te voorkomen. 
 
Om niet terug te hoeven naar ‘andere zorg’ hebben we jullie hulp nodig!  
 
Heb elkaar lief, houd je écht aan de oplossingen!  #samensterk  
 

• Had je in de afgelopen 24 uur last van hoesten, neusverkoudheid, koorts boven 38 graden of 
benauwdheid?  

• Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts of benauwdheidsklachten?  

• Ben je corona positief getest en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

• Heb je een huisgenoot/ gezinslid met het coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen 
contact met hem/ haar gehad terwijl hij/zij klachten had? 

• Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 
coronavirus is vastgesteld of ben je op reis geweest naar een oranje of rood risicogebied? *.  

 
Wanneer je één van deze vragen met ‘ja’ moet beantwoorden en een afspraak bij ons hebt staan, bel 
ons dan. We zullen met je overleggen of de afspraak verzet kan worden. 
 
* Beantwoord je de laatste vraag met ‘ja’? Lees dan ook de informatie bij ‘Aanvullende regels’! 
 

Schroom niet om ons te bellen voor overleg! Medische noodzaak kan altijd een reden zijn om je 
toch langs te laten komen op de praktijk of thuis te bezoeken. 

 
Controles:                                                                                                                                                                                
Vanaf 1 oktober zullen we intakegesprekken, geboorte(zorg)plan besprekingen en nacontroles 
digitaal, middels beeldbellen, met jullie gaan doen.  
De overige controles blijven fysiek op de praktijk. Omdat we jullie en onszelf willen behoeden voor 
contactonderzoek, streven we er naar de controles 15 minuten te houden. Indien dit en/of het 
houden van 1,5m afstand tot elkaar niet lukt, zullen we een mondmasker en handschoenen dragen.  
Kom niet te vroeg of te laat op je afspraak. Houd zo veel mogelijk rekening met 1,5 meter afstand.  
Je partner is welkom bij alle afspraken, maar aan hem/haar het dringende verzoek om buiten te 
wachten tot dat je naar binnen geroepen wordt voor de afspraak. Mocht je partner niet kunnen, dan 
mag er niemand anders met je mee naar de controle.  
 
Het blijft voorlopig nog mogelijk om je medische controles te plannen op de buitenlocaties van Vita 
Nova, namelijk: Copernicuslaan (maandagochtend), GGD Maaspoort (donderdagochtend) en het 
Emmaplein (donderdagmiddag). Vraag de assistente bij het maken van je afspraken gerust naar de 
mogelijkheden hierin.  
 



   
 
Kinderen t/m 12 jaar zijn welkom (behalve bij de 20 weken echo). Ook hier het dringende verzoek om 
kinderen samen met je partner buiten te laten wachten tot dat je naar binnen geroepen wordt voor 
de afspraak.  
 
Centering bijeenkomsten gaan voorlopig in fysieke vorm door. Wel zullen we hier strikte 1,5 meter 
afstand tot elkaar in acht nemen. Of dit ook mogelijk is voor de partner bijeenkomsten wordt nog 
onderzocht. Hier zullen we jullie later verder over informeren.  
 
Bevalling:                                                                                                                                                                                                                                                           
We zullen je vragen naar je gezondheid en die van je huisgenoten. Indien iemand Covid-19 klachten 
heeft zullen we je bezoeken in beschermende kleding.  
Indien gewenst, mag er één extra persoon zonder Covid-19 klachten bij de bevalling zijn.  
In het JBZ gelden op dit moment geen aanvullende maatregelen.  
 
Kraamtijd:                                                                                                                                                                                                           
We zullen je minimaal twee keer bezoeken in de kraamweek. De andere controles zullen we 
telefonisch doen. Uiteraard wijken we hier van af wanneer dit (medisch) noodzakelijk is.  
Het kan zijn dat de kraamverzorgende de gehele aanwezige tijd bij jullie, een mondkapje draagt.  
 
Aanvullende regels:  
Ben je op reis geweest naar een oranje of rood risicogebied? Dan adviseren wij je om in quarantaine 
te gaan, zoals geadviseerd door het RIVM. Bezoeken aan ons kunnen plaatsvinden na de quarantaine. 
Als dit niet mogelijk is, gelden de volgende regels:  

• Bezoek aan onze praktijk (alleen na telefonisch overleg met de verloskundige): kom alleen op 
het spreekuur, desinfecteer je handen, of was ze zorgvuldig en draag een mondkapje. Je 
verloskundige zal ook een mondkapje dragen en het bezoek zo kort mogelijk houden.  

• Bezoek bij je thuis: komen we je thuis een bezoek brengen, zorg dan dat je goede 
handhygiëne toepast en een mondkapje draagt. Dit geldt ook voor je huisgenoot. We zullen 
het bezoek, indien mogelijk, zo kort mogelijk houden en proberen 1,5 meter afstand in acht 
te houden. Ook wij zullen soms beschermingsmaatregelen moeten nemen.  

 
Zorgcapaciteit  
Ook wij kunnen verkoudheidsklachten ontwikkelen, al dan niet gerelateerd aan Covid-19. Wij zullen 
deze klachten altijd serieus nemen en onszelf laagdrempelig laten testen. Het kan om deze reden zo 
zijn dat een andere verloskundige het spreekuur of de dienst begeleidt, dan dat eerder met je 
gecommuniceerd was.  
Indien er capaciteitsproblemen ontstaan op de werkvloer, zullen wij volgens het advies van het RIVM 
werken met beschermende middelen. Mocht je dus een zorgprofessional met een mondkapje op 
treffen, dan heeft diegene géén Covid-19 klachten, maar werkt conform de gestelde RIVM 
richtlijnen.  
 
Samen met andere verloskundige praktijken in de regio doen wij ons uiterste best om de kans op 
besmetting en daarmee verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Wij zullen er alles aan 
doen wat binnen onze mogelijkheden ligt jullie van de juiste zorg te voor zien. Daarnaast hebben we 
met de coöperatie verloskundigen Den Bosch e.o, afgesproken elkaar te helpen wanneer er 
onverhoopt toch meerdere verloskundigen tegelijk ziek worden en de capaciteit daarmee in het 
gedrang komt. Op deze manier houden wij de kwaliteit van zorg goed in de gaten en proberen we er 
alles aan te doen om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden. 

 



   
 
Handdoek  
Omdat het minder overdrachtsrisico van het Covid-19 virus geeft, willen we je vragen om een grote 
badhanddoek / strandlaken mee naar het spreekuur te nemen. We gebruiken deze dan in plaats van 
papier op de onderzoeksbank.  
Dit geldt ook voor de medische controles tijdens de Centering Pregnancy bijeenkomsten en de echo’s 
bij KeiK.  
 
 
Wederom dank voor jullie medewerking! 
 
 
 
Warme groet, 
 
Team Vita Nova  


