
   
 
 
 
Beste cliënten en partners, 
 
 
De Nederlandse aanpak van Corona heeft goed gewerkt om de gevolgen van het virus onder controle 
te krijgen. Het risico is zeker nog niet weg, maar als we ons aan de belangrijkste maatregelen 
houden, komt er wel stapsgewijs meer ruimte. Ook voor het oppakken van zorg die tijdelijk niet 
mogelijk was.  
 
Omdat verschillende regio’s in Nederland het virus op verschillende manieren ervaren hebben, kan 
het zijn dat er regionale verschillen zijn en blijven in wat wel en niet mag. In de regio Den Bosch e.o 
zijn we heel blij te vermelden dat we vanaf maandag 11 mei a.s. de volgende zorgfacetten weer op 
gaan pakken:  
 

• groei echo bij 30-32 weken 

• partners mogen mee naar de echo’s 

• wij komen minimaal 2 keer langs in het kraambed, overige controles doen we nog 
(beeld)bellend 

• pretecho’s mogen weer, alleen met partner (geen kinderen, familie en vrienden)  
 

Dus aanstaande mama’s én papa’s, zin om te komen, te KeiKen, te bewonderen en te verbinden met 
jullie kindje? Echocentrum KeiK staat vanaf maandag 11 mei weer geheel voor jullie klaar!  
Pssssttt .. mooi Moederdagcadeautje?   
 
Wij raden nog wel om thuis nog even naar de wc te gaan (tenzij je van ons een ander advies gehad 
hebt). Zoveel mogelijk, 1,5 meter afstand te houden van anderen buiten je eigen huishouden.  
Bij binnenkomst op de Brink, heeft degene op de trap of in de gang, voorrang, geef elkaar de ruimte. 
Kom op tijd naar de controle, maar niet te vroeg. Beperk het wachten in de wachtruimte. Mocht het 
zo zijn dat het druk is in de wachtkamer in verband met ook andere disciplines die de 
werkzaamheden weer aan het oppakken zijn geef de assistente een seintje en wacht even buiten.  
 
Mochten er nog zwangere geïnteresseerd zijn in de Online Community, het Webinar van het JBZ 
(Eline zal hierin plaatsnemen) of het Webinar van Vita Nova 19 mei, Bewegen in de zwangerschap, 
kijk bij actueel en schrijf je in! 
 
Mochten jullie vragen hebben over de verloskundige zorg, kijk dan op 
www.verloskundigedenbosch.nl of bel 073-6124569. Vragen over medische- en pretecho’s, kijk dan 
op www.echocentrumkeik.nl of bel 073-4005345 
 
Voel je welkom! 
Voor nu een heel fijn gezond weekend! 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.verloskundigedenbosch.nl/
http://www.echocentrumkeik.nl/


   
 
 
DEEL 2 Als reactie op de vragen die bij ons binnen zijn gekomen.  
 
Beste cliënten en partners, 
  
 
Allereerst excuses voor een tikfout in de aanhef van de vorige mail. 
 
We sturen je nogmaals een brief omdat er onduidelijkheid lijkt te zijn over wel over geen partners 
mee naar alle controles. 
  
Door de versoepeling van maatregelen zijn er veel vragen en hebben we helaas nog niet alle 
antwoorden en ook niet altijd naar ieders wens.  
De media is er helaas direct bovenop gedoken nadat de versoepelingen bekend werden gemaakt, 
terwijl we nog amper tijd hebben gehad om met alle betrokken partijen in de Bossche keten te 
overleggen. (denk hierbij aan de kraamzorg, het JBZ, GGD). In heel het land zijn belangen, wensen en 
zorgen over veiligheid en gezondheid nog steeds een leidraad om versoepelingen wel of niet geheel 
door te voeren. We kunnen ons voorstellen dat dat voor jou als zwangere of partner veel ruis 
veroorzaakt. In de Bossche regio zijn we genoodzaakt om rustig uit te bereiden om het risico op 
besmetting voor jullie als cliënt en voor ons als zorgverlener, zo laag mogelijk te blijven houden. Er is 
regionale en landelijke verdeeldheid, er zijn regionale en landelijke belangen.  
  
Het kan zijn dat je in de media andere berichten gehoord hebt dan wat wij met je delen. Dat 
bijvoorbeeld partners overal weer bij aan mogen sluiten. Helaas hebben we in Brabant nog steeds te 
maken met het hoogst aantal besmettingen van het land en kunnen we de versoepeling, van 
partners mee naar de reguliere controles, nog niet inzetten. We zijn hierbij gebonden aan de 
afspraken die we vanuit de RIVM in samenwerking met alle betrokken partijen hebben gemaakt. 
Partners mogen dus wel mee naar echo's, maar nog niet naar alle controles. We zullen stap voor 
stap, week voor week bekijken hoe verdere uitbreiding er uit kan zien. We zullen jullie daarbij goed 
op de hoogte houden als er versoepelingen zijn, zoals jullie van ons gewend zijn.  
  
Daarnaast krijgen we veel vragen over echo’s die mensen vanwege de maatregelen gemist hebben 
en graag in aanmerking willen komen om deze alsnog te laten uitvoeren. 
In Nederland zijn verschillende inzichten over een standaard groei echo bij 30-32 weken, anders dan 
op medische indicatie. Ook de zorgverzekeraars hebben hun twijfel over de medische noodzaak 
hiervan. Vita Nova vindt het op dit moment belangrijk om de groei echo te herstellen omdat deze 
vóór de Coronacrisis ook onderdeel was van onze zorg. Maar ook hier zijn we gebonden aan 
afspraken. De groei echo kan om die reden tot maximaal 32 weken ingepland worden, tenzij de 
medische indicatie daarvoor anders is . Mocht je na de 32 weken de wens hebben om nog in 
verbinding te komen met je kindje omdat je dat momentje samen hebt gemist, dan zijn we blij dat 
echocentrum KeiK je de ruimte voor een pretecho kan bieden. Houd er wel rekening mee dat het 
echo beeld mogelijk teleurstellend kan zijn, omdat je kindje minder goed in beeld te brengen is bij 
een latere zwangerschapstermijn.  
  
 
Lieve groet  
 
Team Vita Nova   


