
   
 
 
 
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! 
 
Lieve groet, 
 
Team Vita Nova  

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

