
Beste cliënten en partners, 
 
Op de persconferentie van dinsdag 2 november 2021 zijn weer maatregelen 
aangekondigd om de druk op de zorg te verminderen en de besmettingscijfers te 
reduceren. De maatregelen en adviezen zijn landelijk aangescherpt. We pleiten ervoor 

om zo veel mogelijk reguliere zorg te bieden, waarbij de zwangere en haar partner 
welkom blijven. 

 
Belangrijk hierbij blijft: 

• jij en je partner komen NIET naar de praktijk bij klachten gerelateerd aan Corona 

• Op de praktijk proberen we de 1,5 meter afstand zo goed mogelijk te waarborgen en houden 
we ons strikt aan de hygiënemaatregelen. 

• Jullie dragen beiden een mondkapje, bij binnenkomst in het pand en tijdens de gehele 
controle. 

• Tijdens de bevalling draagt je partner ook nog steeds een mondkapje, tenzij er voldoende 
afstand mogelijk is.  

 
In de kraamtijd zullen we twee kraamvisites thuis doen. De andere visites doen we, 
zoals we de afgelopen tijd ook gedaan hebben, telefonisch.  
Uiteraard zijn wij laagdrempelig 24/7 bereikbaar voor overleg en zullen we altijd langs 
komen, als dit wenselijk of medisch noodzakelijk is. 
 

Vaccinatie tegen corona (SARS-CoV2) rondom zwangerschap en kraambed:  
 

NVOG en KNOV raden vaccinatie met mRNA-vaccin aan 

De NVOG en KNOV (beroepsorganisaties van gynaecologen en verloskundigen) laten gezamenlijk 
het volgende weten: 

'Wij adviseren alle zwangere vrouwen op ieder moment van de zwangerschap zich te laten 
vaccineren met een mRNA-vaccin.' 

Zwangere vrouwen met COVID-19 hebben een groter risico op het ontwikkelen van een 
ernstig verloop van de ziekte voor de vrouw en haar kind. Er zijn geen nadelige effecten van 
vaccinatie op korte termijn. De afweging voor vaccinatie is een keuze van de zwangere zelf.  

Omdat het aannemelijk is dat de vaccins, net zoals andere niet levende vaccins, niet in 
de borstvoeding terechtkomen, ziet de Gezondheidsraad geen bezwaren voor 

vaccinatie bij vrouwen die borstvoeding geven. 

 
Op deze website https://deverloskundige.nl/nieuws/artikel/keuzehulp-vaccineren-tegen-corona-of-
niet/474 vind je informatie die je kan helpen een keuze te maken over vaccineren tegen corona 
(SARS- CoV).

https://deverloskundige.nl/nieuws/artikel/keuzehulp-vaccineren-tegen-corona-of-niet/474
https://deverloskundige.nl/nieuws/artikel/keuzehulp-vaccineren-tegen-corona-of-niet/474


22 wekenprik 
Laat minstens 14 dagen tussen andere vaccinaties zoals de 

“22wekenprik” of de griepprik. 
https://rijksvaccinatieprogramma.nl/22wekenprik 

 

Tot slot 

Het is nog steeds van groot belang dat we met elkaar de kans op besmetting en verspreiding 
zo klein mogelijk houden. Waarbij jullie gezondheid en die van de baby, maar ook het 
behoud van onze gezondheid en hiermee onze zorgverlening voorop staan. 

 

Daarom vragen wij jullie zelf na te gaan welk contact/ controle samen met je partner 
noodzakelijk is. Zijn er bijvoorbeeld controles waarbij je alleen kan en wil komen? Ook blijft 
de mogelijkheid tot een telefonische intake bestaan.  

 

Hiernaast vragen wij jullie rekening te houden met de (mogelijke) drukte in de wachtkamer. Als 
er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, dan vragen wij jullie buiten te wachten.  

 
Bij voorbaat dank! 
 
Bij vragen, neem gerust contact op. 
 
Team het Ooievaarsnest. 
 
 

 


