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Beste Zwangere en partner,  
 
Vanaf 25 februari 2022 zijn de extra coronamaatregelen van de overheid versoepelt. In onze praktijk 
is het dragen van een mondkapje niet meer verplicht.  
 

(Update) Coronamaatregelen: 

Heb je gezondheidsklachten (ook mild) passend bij een corona besmetting en/of een positieve 

Coronatest kom dan niet naar je afspraak! Meldt een (verdenking op) besmetting altijd bij ons 
(telefonisch of per mail). Ook als je bovenstaande klachten hebt maar een negatieve coronatest, 
neem dan eerst met ons contact op voor overleg.  

Spreekuur: 

• Is er sprake van een (mogelijke) besmetting en een controle noodzakelijk, zal je verloskundige de 
nodige beschermende en isolerende maatregelen nemen.  

• Medische echo’s van de Poort: dragen van een mondkapje is verplicht. Partner is welkom, 
kinderen niet.  

• Bij Echopraktijk Liva ben je welkom voor pretecho’s. Er zijn geen extra maatregelen meer. Zie 
voor een actueel overzicht www.echopraktijkliva.nl  

Bevalling en spoed:  

• In de ziekenhuizen is iedereen verplicht een mondkapje te dragen. Dit geldt niet voor de barende 
vrouw (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:  

• 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 corona-test. Indien een huisbezoek 
dan noodzakelijk is (bijvoorbeeld voor de hielprik) dan doen wij dit met extra beschermende 
maatregelen.  

Wij hopen jullie zo weer voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, neem 
gerust contact met ons op 

.  

Wij wensen jullie een hele fijne zwangerschap, bevalling en kraambed! 

Groetjes, 
Team Liva 

http://www.echopraktijkliva.nl/

