
Hi allemaal,  

Vorige week deelde onze beroepsgroep al een voorstel voor enkele versoepelingen, intussen heeft er 

hierover ook afstemming plaatsgevonden met onze andere Twentse ketenpartners.  

We kunnen gelukkig een voorzichtige versoepeling in de corona-maatregelen delen. Het blijft 

belangrijk om de zorg voorzichtig uit te breiden, om zo het besmettingsrisico voor jullie en voor 

onszelf zo laag mogelijk te houden.  

De algemeen geldende maatregelen blijven van kracht; heb je zelf of iemand uit je gezin last van 

hoesten, verkoudheid of koorts, kom dan niet naar de praktijk maar neem telefonisch contact met 

ons op zodat we een goede inschatting kunnen maken waar en wanneer er een eventuele controle 

zal plaatsvinden. 

Verder zijn de belangrijkste wijzigingen vanaf 11-5; 

- Je partner mag weer mee naar echo’s bij ons. Voor de reguliere controles vragen we jullie 

nog wel waar mogelijk alleen te komen (zonder partner en of kinderen). 

- Pretecho’s en niet medisch noodzakelijke echo’s mogen weer gemaakt worden vanaf nu. 

Mocht je op korte termijn nog een graag een pretecho willen, neem dan zo snel mogelijk 

contact met ons op. 

- Ons anticonceptie-spreekuur is weer van start gegaan, wat betekent dat we weer spiralen 

plaatsen en verwijderen.  

- De controles bij 23 en 33 weken gaan weer fysiek op de praktijk plaatsvinden in plaats van 

telefonisch, er worden dus weer twee extra checks aan het controleschema toegevoegd. De 

intake-afspraken zullen we nog wel vooral telefonisch doen. 

- Bij een thuisbevalling mag er naast de partner nog een extra persoon aanwezig zijn. Bij de 

poliklinische en klinische bevalling mag tot nog toe alleen de partner mee.  

- In de kraamperiode vinden er weer standaard 1-2 fysieke kraambedcontroles plaats. 

- De nacontrole kan indien wenselijk weer fysiek plaatsvinden. Uiteraard blijft het ook mogelijk 

dit telefonisch te doen indien er geen klachten zijn. 

De ziekenhuizen hebben overigens aan ons laten weten dat hun maatregelen nog niet versoepeld 

worden. Dit kan betekenen dat bovenstaande veranderingen mogelijk afwijken van de afspraken 

binnen de ziekenhuizen, mocht je hierover vragen hebben laat het ons weten. 

Met deze aanpassingen hopen wij jullie op een passende wijze tegemoet te komen in jullie wensen & 

behoeften. Mochten jullie hierover vragen hebben, horen wij dit uiteraard graag.  

Wederom alle dank voor jullie begrip & medewerking in deze nog altijd, bijzondere tijden. Wij doen 

onze uiterste best om persoonlijke én kwalitatief goede zorg te blijven leveren in de huidige 

omstandigheden.  

Lieve groet, Team Vivre. 


