
   
 
 
 
Beste cliënten en partners, 
 
 
We bevinden ons samen in een abnormale tijd en dat zal nog even zo blijven. Ondanks dat we een 
beetje gewed raken aan de situatie, zullen er de komende periode onzekerheden blijven. Net als de 
afgelopen weken proberen we deze samen weg te nemen waar het kan en respecteren we ieders 
individuele afweging. Tegelijkertijd kijken we terug op de afgelopen 7 weken van Covid-19 
maatregelen en kijken we vooruit; wat hebben we geleerd en wat houden we vast? Van Vita Nova en 
KeiK mag je verwachten dat we er alles aan blijven doen om de zorg voor jou en je kindje in beweging 
te houden. Vanuit optimisme en betrokkenheid gaan we samen op weg naar het nieuwe normaal.  
 
Zoals eerder al gepubliceerd in de laatste nieuwsbrief, willen we op een verantwoorde manier, met 
goedkeuring van het RIVM en alle betrokkenen in de geboortezorgketen, kijken naar de 
mogelijkheden. We kunnen het niet vaak genoeg herhalen: samen, met elkaar, zijn we 
verantwoordelijk voor onze veiligheid en gezondheid.  
Omdat ook de andere disciplines in medisch centrum de Brink langzaam opstarten, hebben we 
gezamenlijk een aantal adviezen voor je: 
 

• wij raden iedereen aan om thuis nog even naar de wc te gaan (tenzij je van ons een ander 

advies gehad hebt)  

• kom alleen op controle, ook naar de echo’s. Je partner kan via een livestream de echo mee 

kijken 

• houd, zoveel mogelijk, 1,5 meter afstand 

• bij binnenkomst op de Brink, heeft degene op de trap of in de gang, voorrang 

• kom op tijd naar de controle, maar niet te vroeg. Beperk het wachten in de wachtruimte 

• in geval van drukte in de wachtruimte, meld het dan bij de assistente 

 
Webinar geboorteplan 
Het anders leren denken, kijken en handelen in deze tijd gaf ons de afgelopen weken succesvolle 
online webinars. Deze webinars zijn (voorlopig) gratis. Donderdag 7 mei bieden we om 20.00u 
wederom een online webinar aan. Deze keer gaat één van de verloskundige het hebben over het 
schrijven van een geboorteplan. Daarnaast zal zij inhoudelijk ingaan op vragen over de bevalling. 
Geïnteresseerd om aan te sluiten? Klik HIER om je in te schrijven.  
Ook kun je je inschrijven voor het webinar ‘bevallen in het ziekenhuis’. Klik daarvoor HIER  
 
Online Community  
We merken dat er bij zwangere vrouwen én bij hun partners veel vragen en zorgen zijn over Covid-
19. Daarom heeft de geboortezorgketen vsv@verlosdenbosch een (voorlopig) gratis online 
community opgezet! Hier kun je vragen stellen aan professionals, ervaringen uitwisselen en steun 
vinden bij andere zwangeren en partners. We starten in kleine groepen van maximaal 7 vrouwen 
waarbij partners mogen aansluiten en komen 3 keer online samen. Elke groep wordt begeleidt door 
een duo uit ons netwerk, dat kan bestaan uit een verloskundige, jeugdverpleegkundige, psychisch 
begeleider en/of gynaecoloog. Kijk voor meer informatie en/of aanmelden HIER 
 
Gehoorscreening pasgeborene 

https://verloskundigedenbosch.nl/contact/web-sessie-of-webinar/
https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/informatieavond-bevallen-het-ziekenhuis-tijdelijk-webinar
https://verlosdenbosch.nl/online-community-verlosdenbosch/


   
 
Op maandag 4 mei is de gehoorscreening weer gestart. Vanwege de uitbraak van het coronavirus 
was de gehoorscreening tijdelijk gestopt. De gehoorscreening is goed uit te voeren met de 
maatregelen van het RIVM. Er is ook weer vervolgzorg voor kindjes met een afwijkende uitslag.  
Er is een plan opgesteld om kindjes bij wie de gehoorscreening nog niet kon worden uitgevoerd, 
alsnog te testen. De ouders krijgen hierover bericht van de jeugdgezondheidszorg.  
 
 
 
 
 
Lieve groet, 
 
Team Vita Nova  


