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Beste Zwangere en partner,  
 
Na de persconferentie van 18-12-21 jl zijn de coronamaatregelen weer aangescherpt. Lees deze hele 
brief goed door.  
 

(Update) Coronamaatregelen:  
 
Heb je gezondheidsklachten (ook mild) als koorts, hoesten, niezen, loopneus/verstopte neus, 
keelpijn, smaak en/of reukverlies of onverklaarbare diarree, een positieve coronatest of ben je in 

een code oranje land geweest afgelopen 14 dagen; kom dan niet naar je afspraak! Meldt een 
(verdenking op) besmetting altijd bij ons; dit mag telefonisch of per mail. Per individueel geval zullen 
we het zorgpad aanpassen. Ook als je bovenstaande klachten hebt maar een negatieve coronatest, 
neem dan eerst met ons contact op voor overleg.  
 

Spreekuur:  
 
Kinderen mogen helaas niet mee naar de afspraak.  

Kom bij voorkeur alleen. Neem alleen je partner mee als dit echt noodzakelijk is.  

Wij begrijpen dat dit heel vervelend is; echter ter bescherming van jullie en ons is dit nodig. 
 
 

Intake: 
 
Het intakegesprek vindt plaats via videobellen. Van de assistente ontvang jij naast de welkomstmail 
een mail met de uitnodiging voor de afspraak via “Microsoft Teams”. 

 

De controles van de intake vinden fysiek plaats. Dit is een losse afspraak die in de dagen na het 
online intakegesprek zal volgen. Tijdens deze afspraak zullen wij wegen, bloeddruk meten en de 
benodigde papieren meegeven.  

 

● Wij vragen jou om ten alle tijden in de praktijk een mondkapje te dragen. Wij zullen dit ook doen. 

● Je partner is wel welkom tijdens de medische echo’s van de Poort. Kinderen mogen niet mee.  

● Pretecho’s zijn op dit moment helaas niet toegestaan. Wel is het mogelijk om alvast een 
pretecho te boeken voor wanneer wij mogelijk weer opengaan. Dit kan vanaf 15 januari. 
www.echopraktijkliva.nl  

● Is er sprake van een (mogelijke) besmetting en een controle is noodzakelijk dan zal de 
verloskundige de nodige beschermende en isolerende maatregelen nemen. Afhankelijk van de 
ernst van het ziektebeeld kan de zorg worden overgedragen aan de gynaecoloog.  

 

Gesprek over onderzoeken van het ongeboren kind: 
 

Ook deze afspraak zal online plaatsvinden. Van de assistente ontvang jij een mail met de uitnodiging 
voor de afspraak via “Microsoft Teams”. 
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Overige afspraken: 
  
Alle overige afspraken vinden allemaal fysiek plaats. Het is mogelijk dat je zelf tijdens de afspraak 
met jouw partner (video)belt. Het is niet toegestaan voor de partner om in de wachtkamer te 
wachten i.v.m. het aantal personen in de praktijk. 
 

Bevalling en spoed:  
 
Deze zorg blijft zoveel mogelijk gewaarborgd door je eigen verloskundige. Als je geen 
gezondheidsklachten en dus geen verdenking op besmetting hebt, verandert er bijna niets ten 
opzichte van normaal.  
 
Aanpassingen rondom de bevalling zijn de volgende;  
 
● Er is 1 persoon toegestaan bij de bevalling. Dit kan jouw partner zijn of iemand anders. Daarnaast 

zal uiteraard de verloskundige en evt. de kraamzorg aanwezig zijn.  
● Bij een bevalling zullen wij een mondkapje dragen.  
● In de ziekenhuizen gelden mogelijk andere regels en is het dragen van een mondkapje ook 

verplicht. Dit geldt niet voor de barende vrouw (mogelijk wel in de hal en gang van het 
ziekenhuis). Wij zullen op het moment van de bevalling jullie inlichten over de huidige regels bij 
het betreffende ziekenhuis.  

● Is er sprake van een (mogelijke) besmetting en ga je bevallen dan zal je verloskundige de nodige 
beschermende maatregelen nemen, zowel thuis als in het ziekenhuis. Afhankelijk van de ernst 
van het ziektebeeld kan de zorg worden overgedragen aan de gynaecoloog.  

 

Kraambed:  
 
Wij zullen het aantal fysieke contactmomenten minimaliseren i.v.m. de huidige maatregelen. Dit is 
een globaal overzicht van de controles. De dagen kunnen afwijken afhankelijk van de situatie. 
 
Dag 2 of 3 
Huisbezoek door verloskundige.  
 
Dag 5 
Huisbezoek door verloskundige. Afname hielprik. 
 
Dag 7 of 8 
Telefonische controle. Graag zelf de dienstdoende verloskundige bellen. Het liefst na 12:00.  
 
● Zorg ervoor dat er geen kraambezoek is tijdens onze visite 
● Bel de dienstdoende op het spoednummer (voor het huisbezoek) als er in het huishouden sprake 

is van een persoon met (milde) klachten of met een positieve coronatest. Als een huisbezoek 
noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor de hielprik) dan doen wij dit met extra beschermende 
maatregelen.  

● Wij vragen jullie om indien wij ons binnen 1,5 meter begeven een mondkapje te dragen. Wij 
zullen dit ook doen.  

● De kraamverzorgende zal de adviezen en protocollen van de eigen kraamzorgorganisatie 
hanteren.  
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Verloskundigen in opleiding (VIO):  
 
Het kan zijn dat er bij het spreekuur, de bevalling of in het kraambed een verloskundige in opleiding 
met ons mee loopt. Ook in deze coronatijd is het toegestaan om deze VIO op te leiden. I.v.m. het 
tekort aan verloskundigen in Nederland is het heel belangrijk dat wij deze mogelijkheid blijven 
bieden om ook in de (nabije)toekomst verloskundige zorg te kunnen verlenen.  
 
Wij hopen jullie zo weer voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, neem 
gerust contact met ons op.  
 
 
Wij wensen jullie ondanks alle maatregelen een hele fijne zwangerschap, bevalling en kraambed toe!  
 
Groetjes, Team Liva 


