
Lieve cliënten en partners, 
Graag informeren we jullie met deze nieuwsbrief  over de 
nieuwe coronamaatregelen en wetenswaardigheden uit de 
praktijk: NEVER A DULL MOMENT! 

Coronamaatregelen 
Vrijdag 12 november zijn er nieuwe maatregelen aan-
gekondigd. Wij willen het liefst onze zorg zo normaal  
mogelijk voortzetten, dat is ook wat de  beroepsvereniging 
adviseert en wat wij in de regio aanhouden. 
Concreet betekent dit voor onze verloskundige zorg:
• We werken weer met mondkapje op, ook van iedereen 

die het Gezondheidscentrum bezoekt wordt gevraagd 
dit te doen.

• We proberen waar mogelijk anderhalve meter afstand 
aan te houden, bijvoorbeeld door stoelen achteruit te 
schuiven tijdens een langer gesprek in de spreekkamer.

• Tijdens de kraamtijd minimaal 2 fysieke kraamvisites en 
aantal keren telefonisch contact.

• Neem zo min mogelijk mensen mee naar je controle, 
kinderen mag maar liever niet als het niet nodig is.

• Centering Pregnancy gaat gewoon door, omdat dit  
reguliere zorgverlening is. We houden in de groeps ruimte 
afstand en zorgen voor voldoende ventilatie. De 10e  
bijeenkomsten (met baby’s) stellen we uit.

• Voorlichting (Bevallingsconsult) en cursussen zijn online, 
in ieder geval tot 4 december

• Wij vragen níet naar het corona toegangsbewijs, maar 
vragen je wel de coronavragenlijst die je per mail ont-
vangt in te vullen voorafgaand aan je afspraak.

Vaccinatie
Internationaal onderzoek bevestigt dat zwangere  vrouwen 
met COVID-19 een groter risico hebben op het ont-
wikkelen van een ernstig verloop van de ziekte voor de 
vrouw en haar kind. Daarnaast weten we uit internationaal 
onderzoek dat vaccineren geen schade toebrengt aan de  
zwangere of  haar ongeboren kind en dat dat de kans op 
ernstig ziek worden sterk vermindert. Datzelfde geldt 
voor vrouwen die zwanger willen worden. Vaccinatie heeft 
geen invloed op de vruchtbaarheid. Dit wordt beaamd 
door prof. dr. Corine  Verhoeven, verloskundige, die dan 
ook zwangeren oproept om zich te laten vaccineren, voor 
hun eigen  gezondheid én die van hun kind: “Heb je eerder 
de keuze  gemaakt om je niet te vaccineren, heroverweeg 
deze  keuze dan nog eens en ga hierover in gesprek met je  
verloskundige of  gynaecoloog.”

Twijfel je over vaccinatie? 
De Informatiekaart ‘Wel of  geen prik tegen Corona’ 
kan je bij die keuze helpen! Wil je meer achtergrond-
informatie over het standpunt van de beroepsgroepen van 
 gynaecologen en verloskundigen, kijk hier. Het standpunt 
over vaccineren is ook in het Pools, Engels en Arabisch 
verkrijgbaar.

Echonieuws
Sinds 1 september 2021 is in Nederland de 13 weken echo 
ofwel de Eerste trimester SEO (structureel  echoscopisch 
onderzoek) mogelijk. Het doel van deze echo is het  
vroeger opsporen van eventuele afwijkingen van de 
 schedel, wervelkolom (open rug) of  buikwand. Wanneer je 
deze echo wilt, wordt deze ingepland tussen 12+3 en 14+3 
weken. Wij (Karika en Linda) voeren deze  specialistische 
echo zelf  uit in de praktijk, je hoeft daarvoor niet naar 
het ziekenhuis of  een echocentrum en er zijn voor jezelf  
geen kosten aan verbonden. Een wetenschappelijke studie 
moet uitwijzen wat deze 13 weken echo oplevert en hoe 
 zwangeren de echo ervaren.

Studenten
Afgelopen weken hebben twee verloskundestudenten bij 
ons stage gelopen, Marij Bot (3e jaars) heeft inmiddels  
afscheid genomen bij ons. De stageperiode van  Gwendolyn 
Zeeman (4e jaars) loopt t/m 4 december 2021. We leiden 
met plezier nieuwe collega’s op en bedanken iedereen voor 
de gelegenheid die ze krijgen gesprekken en handelingen 
te oefenen. Uiteraard mag je het aangeven wanneer je 
een controle door een student niet zo prettig vindt. We  
verwachten de volgende student pas later in het voorjaar 
van 2022. 
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Borstvoedingscursus
Wanneer je je kindje zelf  wilt voeden is het heel 
nuttig en fijn om een borstvoedingscursus te  
volgen! De eerst volgende cursus bij ons in de 
praktijk op donderdag 2  december 2021 zal ook 
online plaatsvinden. Kijk hier voor meer info. Meld 
je aan door even te bellen of  mailen naar de praktijk, 
je ontvangt dan een link voor deelname met Zoom. 

Je kunt ook kiezen voor een andere online borstvoedings-
cursus via Maankracht.nl. Deze kun je in gedeelten volgen 
in je eigen tijd. Vraag bij aanmelding naar de korting die je 
ontvangt als je via onze praktijk aanmeldt!

Interieur
Er gaat een heleboel veranderen op onze  praktijklocatie 
in het Integraal Gezondheidscentrum. En het wordt 
móói!! De voorbereidingen zijn in volle gang; een  nieuwe 
vloer, nieuwe kleuren op de muur en een enkele wand 
wordt behangen, andere raambekleding, nieuwe kasten en 
 bureaus… De bedoeling is dat alle ruimten in onze praktijk 
een eenheid vormen qua sfeer en uitstraling; een omgeving 
die modern, warm en vertrouwd aanvoelt en waar je je snel 
thuisvoelt. Jullie gaan het vanzelf  zien. Omdat het onmo-
gelijk is alles in een paar dagen en buiten spreekuurtijden te 
plannen, kunnen jullie wat onrust ervaren in de praktijk de 
komende maanden. We vragen je begrip daarvoor zo nu 
en dan. Als alles af  is in het voorjaar houden we open huis! 

Foto’s
Wanneer je mooie foto’s hebt van je buik, bevalling of  
 pasgeboren kindje, waar wij eventueel ook op staan, mail 
of  app ze naar ons, dat vinden we leuk! Je mag ook een 
paar uitgeprinte foto’s geven, we willen er wel wat mee 
doen in ons nieuwe interieur.

Feedback
We werken allemaal met veel liefde, passie en plezier. 
Het doel is dat je heel tevreden bent over de zorg in 
onze  praktijk. Het kan ook zijn dat er dingen zijn die je 
graag  anders wilt. We zijn benieuwd naar jouw ervaring 
en  bieden je verschillende mogelijkheden dat met ons te 
 delen. Je kunt een bericht achterlaten in het  gastenboek op 
onze website of  ons een rapportcijfer geven op Zorgkaart 
 Nederland. Wanneer je bevallen bent, krijg je  ongeveer 
twee weken na je bevalling een mail met daarin een link 
naar een  evaluatieformulier. Deze evaluatie vindt op 
 dezelfde manier plaats bij alle praktijken uit de samenwer-
kingsregio rond ’s-Hertogenbosch. We stellen het heel erg 
op prijs wanneer je dit formulier via de link in die mail zou 
willen invullen na de geboorte van je kindje! 
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“Iedere geboorte is 
een boodschap van liefde, 

een glimlach naar 
het leven..”
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