
 

 

 
 
Update corona crisis               7 mei 2020 
 

=== Lees ook de vorige informatiebrieven van Geboortezorg Salland ook door: === 
=== elke brief is slechts een aanvulling op de vorige!! === 

 
Beste zwangere, 
 
Landelijk worden de corona-maatregelen op dit moment afgebouwd. 
Vandaag verscheen ook een bericht van de landelijke beroepsgroepen in de geboortezorg. 
In deze update vertellen we je wat dat voor onze regio betekent. 
 
Deventer Ziekenhuis: 
Nieuwe maatregel 
 

1. Broertjes of zusjes mogen 1 keer komen kijken naar de baby ( als de baby bij moeder op de 
kamer ligt). 

 
 
Het overige beleid blijft vooralsnog ongewijzigd.  
Door de corona-maatregelen is er nog beperkte capaciteit op de poli, veel niet-zwangere patiënten 
wachten hierdoor nog om aan de beurt te komen.  
 
De volgende regels blijven voorlopig nog van kracht:  

• Kom alleen naar het ziekenhuis, dus zonder partner en/of kinderen. Dit geldt voor zowel 
controles als echo’s. Laat je partner eventueel in de auto of buiten wachten. 

• Kom niet naar het ziekenhuis bij klachten als koorts, hoesten en benauwdheid. Bel ons, dan 
zoeken we samen naar een oplossing.  

 
Verloskundige: 
Nieuwe maatregelen 

1. Partner kan mee naar controles in de verloskundigen praktijk (GEEN kinderen of andere 
familieleden/vrienden) 

2. Partner kan mee naar echo’s in eigen praktijk en bij Fetura. 

Waarbij BELANGRIJK is de volgende punten in acht te nemen: 
• Bij alle bezoeken is het van belang niet alleen bij de zwangere, maar ook bij de partner geen 

corona symptomen heeft. 
• Kom niet naar de praktijk bij klachten als koorts, hoesten en benauwdheid. Bel ons, dan 

zoeken we samen met je naar een oplossing. 
 
 
De onderstaande maatregelen waren al ingevoerd en blijven nog steeds zo: 
 



 

 

• De vitaliteitsecho zullen we, in overleg met jouw verloskundige, weer rond acht weken 
zwangerschap plannen, de termijnecho vindt plaats tussen 10 en 12 weken zwangerschap. De 
rest van de intake blijft nog telefonisch plaats, net als de counseling. 

• We bellen niet meer voorafgaand aan je afspraak op het spreekuur. Tijdens het 
contactmoment is er tijd voor jullie vragen, de controles en het plannen van een nieuwe 
afspraak. 

• Tijdens de kraamweek zullen we één keer bij jullie thuis langs komen. De overige kraamvisites 
blijven voorlopig telefonisch. 

• Bij vragen en/of ongerustheid mogen jullie ons altijd bellen. 

 
Kraamzorg 
Vanuit de kraamzorg is er hier uitgebreide informatie te vinden. 
Belangrijke punten om in acht te nemen: 

• Tijdens de kraamperiode is er geen kraamvisite, dat is niet leuk maar wel veiliger voor jou, je 
kindje en de kraamverzorgende. 

• Tijdens de kraamperiode wordt er niet gewisseld van kraamverzorgende, tenzij op verzoek van 
de jullie. 

• Zoals eerder aangegeven zal de hielprik en de gehoorscreening weer in de kraamperiode 
plaatsvinden.  
 

 
Nogmaals: voor spoedzorg zijn de verloskundige en gynaecoloog altijd bereikbaar. De verloskundige 
komt zo nodig ook gewoon bij je thuis of je kunt voor een extra controle naar het ziekenhuis komen. 
 
 
Meer informatie: 
We snappen dat deze periode in je zwangerschap ook kan zorgen voor veel vragen. De meest gestelde 
vragen vind je hier beantwoord. Zijn je vragen hier niet mee beantwoord of heb je vragen specifiek 
voor deze regio of je eigen zorgverlener neemt dan per telefoon of mail contact met je verloskundige 
of gynaecoloog op. 
 
Houd vol, we zijn goed op weg! 
 
Vriendelijke groet, 
 
Namens het hele team van verloskundigen, echoscopisten, kraamverzorgenden, verpleegkundigen, 
gynaecologen en het Deventer Ziekenhuis 
 
IGO Geboortezorg Salland 
 

 


