
Beste cliënten en partners, 

Naar aanleiding van de aanpassing van de maatregelen in het land, met betrekking tot Covid-
19, zijn er ook wederom aanpassingen in onze huidige verloskundige zorg. Vanuit de verschil-
lende beroepsorganisaBes is gekeken naar de mogelijkheden in versoepeling in onze zorg 
met behoud van medisch verantwoorde en veilige zorg.  Wij kunnen jullie nu op de hoogte 
brengen van de regionale afspraken die gelden vanaf 11 mei. 

• De zwangerschapscontroles worden allemaal weer fysiek op de prakBjk gedaan zoals 
voor de corona crisis. Er is Bjd en ruimte voor vragen en we nemen de Bjd om jullie 
van informaBe te voorzien. Hiermee komt het medisch noodzakelijke terugkom-
schema te vervallen en zien we jullie weer volgens het reguliere schema. Heb je een 
afspraak staan die via het medisch noodzakelijke schema is ingepland en heb je be-
hoeIe aan een eerdere afspraak kan je contact op nemen met de verloskundige prak-
Bjk. 

• Je partner is weer welkom bij de echo’s en eventueel bij de consulten op de prakBjk. 
De verspreiding van Covid-19 wordt beperkt door minder fysieke contactmomenten 
en het minderen in mobilisaBe van mensen. Wij willen de paBënten toestroom in de 
wachtkamer zo beperkt mogelijk houden ter bescherming van alle zwangeren en alle 
hulpverleners. Om deze redenen blij= dus het advies om alleen te komen voor een 
standaard controle. Als er belangrijke dingen te bespreken zijn of jij hebt er behoeIe 
aan is je partner nu wel weer welkom. Kinderen of andere mensen zijn helaas nog 
niet welkom. Op de prakBjk proberen we de 1 ½ meter afstand zo goed mogelijk te 
waarborgen en houden we ons strikt aan de hygiënemaatregelen. 

Belangrijk hierbij blij=, jij en je partner komen niet naar de prakAjk bij klachten: 
o Verkoudheidsklachten. 
o Hoesten. 
o Verhoging > 38 graden. 

Het algemene advies is dan om thuis te blijven, uit te zieken en afstand tot andere 
mensen te houden. Neem in geval van klachten of twijfel over klachten contact op 
met de prakAjk.  

• Voor de mogelijkheden voor pretecho’s kunnen jullie contact opnemen met het 
echocentrum verbonden aan je prakBjk of met de verloskundige prakBjk zelf. 

• Bij de bevalling is het weer mogelijk om één extra persoon toe te laten naast je part-
ner. Bijvoorbeeld een doula, geboortefotograaf, vriendin of moeder is weer welkom, 
mits klachtenvrij. Bezoek na de bevalling kan helaas nog niet. 

• In de kraamBjd zijn er nu nog geen verruimingen bekend. Wij wachten hierin op be-
slissingen van de verschillende beroepsgroepen. Als er verruimingen komen wordt je 
hiervan op de hoogte gesteld na je bevalling. Voor nu geldt dus nog: In de kraamBjd 
gaan we één kraamvisite thuis doen. De andere visites doen we, zoals we de afgelo-
pen Bjd ook gedaan hebben telefonisch. Als vanzelfsprekend zijn wij laagdrempelig 



24/7 bereikbaar voor overleg en zullen wij langs komen, als dit wenselijk of medisch 
noodzakelijk is. 

Tot zover de aanpassingen in de verloskundige zorg. Wij zijn blij dat wij grotendeels onze zorg 
voor jou en je zwangerschap weer kunnen hervaYen zoals we dat graag zien. We vinden het 
vooral fijn jullie partners weer te kunnen betrekken op belangrijke momenten in deze bijzon-
dere Bjd voor jullie.  

Verloskundigen CoöperaBe Haarlem en Meer  


