Beste cliënten en partners,

Inmiddels hebben we in Nederland een jaar te maken met het coronavirus. De impact van
de pandemie is groot. Helaas zitten we nog steeds in een lockdown wat het sociale aspect
van de verloskundige zorg nog niet geheel mogelijk maakt.
Zoals minister president Mark Rutte ook aangaf in de laatste persconferentie; het is
onhoudbaar, we kunnen het steeds moeilijker volhouden op deze manier. Maar hoe gaan
we het dan inrichten? Voorzichtigheid is geboden om te voorkomen dat we toch weer
terug moeten schroeven over een paar weken. Heel voorzichtig openen we de deuren een
klein stukje verder. Want jéé wat is de behoefte groot.
Desondanks vragen we je vol te houden en de geldende richtlijnen zo veel als kan op te
volgen. Ook nu dat steeds moeilijker wordt …
Voorop staat dat de reguliere zorg, met de richtlijnen die van kracht zijn, doorgang vindt.
Schroom niet om ons te bellen voor overleg! Medische noodzaak kan altijd een reden zijn
om je langs te laten komen op de praktijk of thuis te bezoeken.
Houd tevens onze Facebook - Instagram pagina en de website in de gaten voor de laatste
up dates. Hier vind je ook de overige geldende Corona richtlijnen.
Een kleine stap in de goede richting
Vanaf 3 maart mogen contactberoepen weer aan de slag. Dit betekent dat KeiK
echocentrum naast medische echo’s ook weer pretecho’s aan mag bieden. Mocht je een
keer extra naar jullie kindje willen kijken, in 2D 3D of 4D? Kijk dan op
www.echocentrumkeik.nl voor het aanbod of bel 073-400 5345 voor het maken van een
afspraak.
Daarnaast heten we vanaf 3 maart partners weer welkom in de praktijk! Na herziene
landelijke inzichten is bekend geworden dat het zien van jullie samen tijdens de controles,
een minimaal verhoogde kans op besmetting geeft. Heel fijn, want wat hebben we de
fysieke betrokkenheid van partners gemist! In plaats van je partner mag je ook iemand
anders uit je eigen huishouden meenemen naar de medische controle, dit geeft ruimte
om ook een grote broer of zus een keer mee te nemen. Helaas is aanwezigheid van een
ander persoon buiten je eigen huishouden, in de reguliere medische zorg, nog niet
mogelijk
Avondklok
Volgens de laatste berichtgeving hebben we tot en met 12 maart een avondklok in
Nederland. Het doel van de avondklok is om zo min mogelijk bewegingen in de avond op
straat te hebben en daarmee voor minder onderlinge contacten te zorgen. Als

beroepsgroep willen we uiteraard geen extra belasting creëren voor de politie en boa's,
echter acute zorg moet te allen tijde mogelijk zijn. De avondspreekuren zullen tot uiterlijk
20.30u gepland worden.
Wij raden je aan er voor te zorgen dat je een bewijs kunt laten zien aan de controlerende
instanties, wanneer je tijdens de avondklok over straat moet.
Je kunt zelf een verklaring downloaden en digitaal ondertekenen om aan de wettelijke
eisen te voldoen. Dit geldt ook voor je partner en eventuele naasten welke je ondersteunen,
bijvoorbeeld als oppas voor oudere kinderen tijdens je bevalling in de avond/nacht. Zorg
daarom dat je enkele exemplaren van dit formulier klaar hebt liggen of dat je het digitaal
klaar hebt staan.
Je kunt deze verklaring downloaden op http://www.rijksoverheid.nl/avondklok. Aangevuld
met je zwangerschapsverklaring en een geldig ID bewijs, kun je aantonen dat je
verloskundige zorg nodig hebt. Een zwangerschapsverklaring kun je downloaden via
MijnVumun.
Het uitprinten van je zwangerschapsdossier als bewijs raden we af, omdat dat je privacy
zou kunnen schaden.
Verlof Eline, waarneming Isis
Onze lieve collega Eline gaat 26 maart beginnen aan haar welverdiende
zwangerschapsverlof! Een bijzondere tijd voor haar, Michiel en Anna. Wij wensen haar veel
rust en ontspanning en een laatste fijne voorbereiding op hun 2 e kindje.
Isis Willigendael zal het plekje van Eline vanaf 13 maart waarnemen. Isis zal ons ook in de
zomerperiode ondersteunen, zodat we ondanks vakantie jullie de zorg kunnen geven die
jullie verdienen. Ben je benieuwd wie Isis is? Kijk dan op de website en/of ontmoet haar
binnenkort tijdens je controle op het spreekuur of in de dienst.
Mocht je vragen hebben, weet ons dan te vinden.
Onze deuren zijn dan misschien voorzichtig geopend, ons hart staat met passie en
aandacht wagenwijd open!

Veel liefs ❤
Team Vita Nova en KeiK

