
 

15 Maart 2020 

Beste cliënten, 

De ontwikkelingen mbt het Coronavirus gaan snel. Voor ons en voor jullie heeft dat verregaande 

consequenties. In onze regio Brabant geldt status rood, wat betekent dat in heel Brabant  alleen nog de 

medisch noodzakelijke geboortezorg  wordt verleend. Dat wil zeggen  

- Zoals al eerder gecommuniceerd, worden de controles in de zwangerschap en het kraambed 

geminimaliseerd 

- Géén echo voor de 11 weken, géén groeiecho’s en géén liggingsecho’s, tenzij er een harde medische 

reden is om dat wel te doen.  Ook pretecho’s worden niet meer gemaakt. 

- De prikposten hebben aangepaste openingstijden, zie 

https://www.dcbernhoven.nl/media/6515/20030xxbernhoven_prikposten-overzicht-a4-losse-

pags.pdf.  Dit betekent dat wij per cliënt zullen beslissen of het prikken uitgesteld kan worden of niet. 

Jullie  gezondheid en zwangerschap zijn daarbij leidend.  

 

Belangrijke reden om nu zo strikt te zijn is om te voorkomen dat er zo veel mensen ziek worden van Corona,  

dat de ziekenhuizen niet meer de zorg kunnen verlenen die nodig is voor deze mensen. Daarnaast dat de 

verloskundig hulpverleners niet massaal gaan uitvallen omdat zij besmet raken. Daardoor zou de geboortezorg 

in gevaar kunnen komen. 

Op dit moment is het zo dat er in de hele regio genoeg verloskundigen, gynaecologen en verpleging zijn om de 

geboortezorg op te vangen. Ook de kraambureaus in onze regio hebben geen personeelsproblemen. Dat 

betekent dat alle benodigde geboortezorg door kan gaan.  

Wordt iemand verdacht van een Corona infectie, of is het  zeker dat iemand besmet is, dan krijg je natuurlijk 

toch hulp, maar zullen we samen moeten kijken hoe dat veilig kan. 

Mochten er wel personeelsproblemen komen dan hebben wij afspraken in de regio om dat met elkaar op te 

lossen. Dus wat dat betreft zitten we voorlopig goed.  

We begrijpen hoe ingrijpend deze beslissingen voor jullie kunnen zijn, en hopen dat we snel weer terug kunnen 

schakelen naar normale volledige zorg. Helaas hebben we op dit moment geen andere keus dan om het zo te 

doen. 

De persberichten die hierover circuleren kloppen niet: het is de bedoeling dat de geboortezorg in het hele land 

voorlopig (tot 31 maart) wordt gegeven zoals hierboven beschreven. 

We houden jullie op de hoogte! 

Met vriendelijke groet,  

Het team van verloskundigcentrum Calamaris 
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