Den Helder, 11 mei 2021
Beste cliënten en partners,
Wij willen u in deze brief informeren over de maatregelen m.b.t. het Corona virus.
Controles
Bij de controles is er weer één huisgenoot welkom, wel vragen we aan jullie om te overwegen of dit
noodzakelijk is. Kinderen zijn ook weer welkom. Andere familieleden / vrienden etc. zijn tot nader bericht
helaas nog niet toegestaan.
Bij het spreekuur in Hippolytushoef staan 5 stoelen in de wachtkamer. Als deze vol zijn vragen we jullie
buiten te wachten tot je aan de beurt bent.
Partners mogen ook meer naar de SEO (20 weken echo) in het ziekenhuis. Bij alle andere controles in
het ziekenhuis dient u alleen te komen.
Bij ons op de praktijk en in het ziekenhuis dient een mondmasker gedragen te worden. Dit mag een niet
medisch mondmasker zijn.
Om te voorkomen dat er te veel mensen gelijk op de praktijk aanwezig zijn en om de 1,5 meter afstand
te kunnen waarborgen, is het volgende van belang:
- Kom op tijd. Niet te vroeg, het liefst een paar minuten voor de afgesproken tijd. Maar zeker niet
te laat. Dit om onnodige wachttijden te voorkomen.
- In de wachtkamer zullen minder stoelen staan dan normaal. De stoelen moeten op de
gemarkeerde plaatsen blijven staan. Daarnaast staan er in de hal 2 stoelen om extra
wachtruimte te creëren.
- Bij het betreden van de praktijk graag handen wassen bij het wasbakje in het toilet of gebruik
maken van de handendesinfectant in de hal.
- Om 1,5 meter afstand te kunnen bewaren tot de partners staat voor hen een stoel in de
spreekkamer welke wat verder van het bureau geplaatst is.
- In de onderzoeksruimte willen wij je partner verzoeken plaats te nemen achter de streep op de
grond.
Om verantwoorde zorg te kunnen blijven waarborgen blijft het van groot belang dat je contact
met ons opneemt en NIET naar de praktijk komt in de volgende gevallen:
-

Jijzelf, je partner, kind(eren) of iemand in je directe omgeving heeft COVID klachten.
De symptomen van het nieuwe coronavirus zijn divers. Sommige mensen lijken er amper iets
van de merken. Anderen worden ernstig ziek. Het belangrijkste advies is dat je thuis blijft en je
laat testen op Covid-19 bij de volgende klachten:

•
•

Verkoudheid
Niezen

•
•
•
•

Hoesten
Keelpijn
Moeilijk ademen
Koorts

Mocht je in contact geweest zijn met iemand die positief getest is en je moet in thuisquarantaine
verzoeken we je ook om je afspraak te verzetten.
Vakantie
Als je naar een hoog-risico-gebied op vakantie geweest bent moet je na thuiskomst 10 dagen in
quarantaine. Dat betekent dat je binnen die 10 dagen ook niet op de praktijk mag komen. Neemt contact
met ons op om je afspraak in dat geval te verplaatsen.
Bevalling
Helaas is het in het ziekenhuis momenteel niet toegestaan om naast je partner een extra persoon mee
te nemen naar de bevalling. Dit in verband met de te grote toeloop in het ziekenhuis.
Thuis mag wel één extra persoon bij de baring aanwezig zijn.
Bij de bevalling dragen wij en het ziekenhuispersoneel een mondmasker. Dit doen we thuis en in het
ziekenhuis.
Kraambed
We komen in het kraambed twee keer een thuiscontrole doen en zullen een mondkapje dragen. De
overige controles doen we telefonisch. Wanneer er een indicatie is voor extra thuiscontrole door ons,
komen wij uiteraard extra langs.
Het kan zijn dat de kraamzorg ook maatregelen treft, hier wordt u door de kraamzorg door geïnformeerd
Student
Onze student zal meelopen met de zwangerschapscontroles, de bevallingen en in het kraambed. Zij zal
zich aan dezelfde protocollen houden als wij. Ondanks alle corona maatregelen is het belangrijk dat we
nieuwe verloskundigen blijven opleiden. Anders verwachten we binnen afzienbare tijd een te kort aan
verloskundigen. We hopen op uw begrip. Uiteraard kunt u altijd aangeven dat u bezwaar heeft tegen
haar aanwezigheid.
We snappen dat bovenstaande maatregelen heel vervelend kunnen zijn, maar op deze manier hopen
we de zorg voor alle zwangeren zo lang mogelijk te garanderen. Voor vragen kunnen jullie ons altijd
bereiken en natuurlijk blijven we de spoedeisende zorg leveren.
Wij hopen op uw begrip.
Indien u deze brief heeft ontvangen en niet meer onder onze zorg bent, onze excuses.
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, horen we het graag!
We zien jullie graag weer in de praktijk!
Marije, Bonny, Anne en Jane

