
 

 
 
 
Beste zwangeren en partners,  
 
Als verloskundigen en gynaecologen realiseren wij ons dat het veel onrust brengt om in deze tijd zwanger te 
zijn en te bevallen.  
 
Uit verschillende regio’s bereiken ons signalen dat zwangeren zich vanwege Corona niet veilig genoeg meer 
voelen om zich met klachten te melden bij ons als jullie verloskundige, gynaecoloog of bij de huisarts. Mogelijk 
komt dit voort uit angst om naar het ziekenhuis gestuurd te worden voor (extra) controle of vanuit de 
gedachte dat het ziekenhuis overbelast is.  
 
Vanuit onze samenwerking in regio Weert willen wij jullie het volgende meegeven: 
 

 Wij leveren samen steeds goede en veilige zorg, zoals we altijd hebben gedaan. Er vindt 
laagdrempelig overleg plaats tussen verloskundigen en gynaecologen.  
 

 De eerstelijns verloskundigen en gynaecologen verrichten alle noodzakelijk controles en echo’s. Wij 
kijken op dit moment naar alle afspraken die bij ons gepland staan en passen op basis van uw 
Zorgpad soms enkele afspraken aan. In praktijk betekent dit dat we meer telefonisch zullen doen. 
Echter, de lijfelijke afspraken die gepland staan, zijn ook echt nodig!  

 
 Er is op het Moeder en Kind Centrum voldoende plaats, voldoende personeel en de afdeling is 24 uur 

per dag open. Er is dus gewoon plaats voor de open verloskamerbevalling, de klinische bevalling, 
inleidingen en indien noodzakelijk een keizersnede. 

 
 Wij treffen alle noodzakelijke hygiëne- en voorzorgmaatregelen die nodig zijn. Het kan zijn dat we 

daarom bij Corona gerelateerde klachten bij zwangeren en barenden beschermende kleding dragen 
waaronder een mondkapje en bril. 
 

 Op dit moment moet je helaas als zwangere alleen naar een controle en/of echo komen. Tijdens de 
bevalling mag je partner/of één begeleider aanwezig zijn. Er mag geen bezoek komen.  
Deze voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om de kans op besmetting met het Corona virus voor jou, 
onszelf en iedereen in onze praktijk en het ziekenhuis te verlagen en niet omdat je zelf een groter 
risico loopt op besmetting op het moment dat je het ziekenhuis binnen komt.  
 

 Daarnaast is het ontzettend belangrijk dat je jezelf bij ons meldt op het moment dat je klachten 
ervaart met betrekking tot je zwangerschap.  
 
Ook als je hoest, koorts hebt of verkouden bent, willen wij graag dat je jezelf meldt met klachten. Wij 
maken dan een inschatting of het nodig is dat je gezien wordt. Indien nodig dan zorgen we ervoor dat 
je op een veilige manier op de praktijk of in het ziekenhuis gecontroleerd kunt worden of kunt 
bevallen.  

 
We willen ervoor waarschuwen dat het risico van het NIET melden van klachten (bijvoorbeeld het minder 
voelen van bewegingen van je baby) of het NIET komen bevallen in het ziekenhuis (terwijl daar wel een 
indicatie voor is), vele malen groter kan zijn dan het risico dat je besmet raakt met het Corona virus. We 
begrijpen natuurlijk dat je angstig bent in deze lastige tijd, maar we willen voorkomen dat door deze angst er 
onnodige schade bij jou of je baby ontstaat. 
 
Zorg goed voor jezelf en wij zorgen goed voor jullie! 
 
Verloskundigen Kring Weert en Gynaecologen Weert e.o   

 


