
   
 

Beste cliënten en partners,      

 
Naar aanleiding van de persconferentie en de voorlopige verlenging van lockdown en 
avondklok, sturen wij jullie deze nieuwsbrief.   

Allereerst; ten aanzien van de zorg voeren wij geen nieuwe veranderingen door.  
Wel blijven we voorlopig de eerder gedeelde richtlijnen hanteren. Houd voor de laatste up 
dates onze Facebook - Instagram pagina en de website in de gaten. Hier vind je ook de 
geldende Corona richtlijnen op dit moment. Voor het gemak hebben we deze ook nog eens 
toegevoegd aan de bijlage van deze e-mail.  
 
Wij zullen ons uiterste best doen om jullie als (aanstaande) ouders te blijven ZIEN en HOREN, 
maar willen ook zeker onze verantwoordelijkheid nemen en ons steentje bijdragen aan het 
indammen van het aantal besmettingen. Wij hopen dat we dit samen met jou en de rest 
van Nederland zo snel als mogelijk voor elkaar krijgen en we een uitzicht krijgen naar weer 
wat meer ruimte om de zorg te geven zoals we dat écht het allerliefste zouden willen!  
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. 

Avondklok 
Volgens de laatste berichtgeving hebben we voorlopig nog een avondklok in Nederland. 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 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.  

Verlof Eline, waarneming Isis 
Onze lieve collega Eline is 26 maart begonnen aan haar welverdiende 
zwangerschapsverlof! Een bijzondere tijd voor haar, Michiel en Anna. Wij wachten samen 
met hen in gezonde spanning op hun 2e kindje.  

Sinds 13 maart neemt Isis Willigendael het plekje van Eline waar. 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? Misschien heb je haar al een keer ontmoet. Kijk 
anders eens op de website en/of ontmoet haar binnenkort tijdens je controle op het 
spreekuur of in de dienst.  

Online informatieavond  
De borstvoeding en ‘bevallen in het ziekenhuis’ voorlichtingsavond wordt digitaal 
aangeboden. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website. De eerstvolgende 
borstvoeding voorlichtingsavond is op 17 mei, inschrijven is nog mogelijk.  
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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 


