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Ook bij Vivre hanteren we opnieuw scherpe maatregelen om de kans op besmetting &
verspreiding van het virus zo klein mogelijk te houden. Dit alles om de gezondheid van jullie
en jullie kindjes te waarborgen.
Met betrekking tot de controles willen we het volgende delen:
Zwangerschap
- Standaard vindt de intake telefonisch plaats, geef je toch de voorkeur aan een intakegesprek op de praktijk i.v.m. evt. bijzonderheden, laat dit ons dan voorafgaand aan de
afspraak weten.
- Het controle-schema en de frequentie van de bezoeken blijft zoals jullie nu gewend zijn.
- Helaas willen we jullie opnieuw vragen waar mogelijk alleen naar de praktijk te komen voor
de controles. Bij echo's zijn partners uiteraard nog altijd welkom. Twijfel je of er tijdens de
controle een echo gemaakt zal worden of niet, kun je ons altijd hierover bellen van tevoren.
We vinden dit een van de lastigste maatregelen. Wij staan voor gezinsgerichte zorg waarbij
jullie gezinsleden enorm belangrijk zijn en willen hen graag betrekken tijdens de
zwangerschap. Het is altijd mogelijk als partner om tijdens de consulten per videocall
aanwezig te zijn.
- Wij dragen weer mondkapjes en handschoenen tijdens jullie controles. We willen jullie
vragen dit ook te doen.
Geboorte
- Geen wijzigingen, persoonlijke & kwalitatief hoogwaardige bevallingszorg zoals jullie van
ons gewend zijn.
Kraamtijd
- Standaard vindt er één fysieke kraambedcontrole plaats door ons, indien jullie dit ook zo
wensen. De overige kraambedcontroles vinden nog, indien er geen bijzonderheden zijn,
plaats per (video)call.
Indien je Corona-gerelateerde klachten hebt, horen we dit nog altijd graag voorafgaand aan
het bezoek bij ons. We vragen jullie ook contact met ons op te nemen wanneer je in
thuisquarantaine zit.
We hopen gauw alle reguliere werkzaamheden weer normaal op te kunnen pakken, mochten
er nieuwe ontwikkelingen zijn laten we dit zo snel mogelijk weten!

Nog altijd; stay safe & stay healthy! Warme groet, Team Vivre

