
 

 

Beste cliënten en partners, 
 
Wij hebben goed nieuws, vanaf komende week is je partner weer welkom. In deze brief leg-
gen we aan je uit onder welke voorwaarden we dat veilig kunnen doen.  
 
Door het aanpassen van de Corona maatregelen, mogen ook wij versoepelen. Vanuit de ver-
schillende beroepsorganisaties is gekeken naar de mogelijkheden om dit te doen met be-
houd van medisch verantwoorde en veilige zorg. 
 
Je partner is dus weer welkom bij de consulten op de praktijk en bij de echo’s. 
 
Belangrijk hierbij blijft: 

• Kom niet naar onze praktijk als jij of je partner klachten hebben die passen bij het 
Corona virus.  

• Op de praktijk proberen we de anderhalve meter afstand zo goed mogelijk te waar-
borgen en we houden ons strikt aan de hygiënemaatregelen 

• Jij en je partner dragen allebei een mondkapje 

• Tijdens de bevalling draagt je partner ook nog steeds een mondkapje 

• Blijf in de wachtkamer op een vaste plek zitten en verplaats je zo beperkt mogelijk.  
 
Kinderen blijven zo veel mogelijk thuis  
Wij missen de gezelligheid van de kinderen in de praktijk. Echter vragen wij je om kinderen 
zo veel mogelijk thuis te laten. Dit betekent dat ze mee mogen als het echt niet anders kan. 
Ook leggen wij nog geen speelgoed neer in de wachtkamer.  
 
Kraamvisites 
In de kraamtijd gaan we twee kraamvisites thuis doen. De andere visites doen we telefo-
nisch. Als vanzelfsprekend zijn wij laagdrempelig 24/7 bereikbaar voor overleg en wij komen 
langs, als dit wenselijk of medisch noodzakelijk is. 
 
Vaccinatie tegen corona (SARS-CoV2) rondom zwangerschap en kraambed 
De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie (NVOG) en Koninklijke Neder-
landse Organisatie voor Verloskundigen (KNOV) adviseren gezonde zwangere vrouwen routi-
nematig te vaccineren wanneer ze volgens de landelijke vaccinatiestrategie daarvoor in aan-
merking komen. 
 
De werkgroep adviseert met nadruk aan vrouwen met onderliggende ernstige ziekten, die 
volgens de landelijke vaccinatiestrategie in aanmerking komen, zich te laten vaccineren. Dit 
omdat de voordelen van wel vaccineren opwegen tegen de mogelijke nadelen. 
 
Laat minstens 7 dagen tussen andere vaccinaties zoals de “22 wekenprik”. Meer informatie 
hierover is te vinden op: https://rijksvaccinatieprogramma.nl/22wekenprik 
 
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. 
 

https://rijksvaccinatieprogramma.nl/22wekenprik


 

 

Op deze website https://deverloskundige.nl/nieuws/artikel/keuzehulp-vaccineren/464 
vind je informatie die je kan helpen een keuze te maken over vaccineren tegen corona 
(SARS-CoV2). 
 
In deze Q&A vind je het antwoord op de meest gestelde vragen rond zwangerschap en vacci-
neren. https://deverloskundige.nl/nieuws/artikel/veelgestelde-vragen-over-vaccinatie-coro-
navirus/460 
 
Tot zover de aanpassingen in de verloskundige zorg en de informatie over vaccinatie. 
Wij zijn blij dat wij grotendeels onze zorg voor jou en je zwangerschap weer kunnen hervat-
ten zoals we dat graag zien. We vinden het vooral fijn jullie partners weer te kunnen betrek-
ken op belangrijke momenten in deze bijzondere tijd. 
Heb je aanvullende vragen? Stel ze aan je verloskundige, zij staat voor jullie klaar.  
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