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Beste zwangere, 
  
In verband met de aanhoudende corona-crisis met een ernstige toename in besmettingen, zijn er 
aanpassingen in de zorg rondom uw zwangerschap. Wat niet verandert, is dat we in alle 
omstandigheden zo goed mogelijk voor u en uw zwangerschap zullen zorg dragen. 
 
Wat betekenen de aanpassingen voor u? Wij leggen dat graag aan u uit. 
 
Voor uw zwangerschapscontroles betekent dit het volgende: 
   

 Wij verzoeken u om bij elk bezoek een mondmasker te dragen. 

 Wij verzoeken u om alleen (zonder partner) naar uw zwangerschapscontroles te komen. 

 Uw partner (met mondmasker) kan aanwezig zijn bij de echo’s die plaatsvinden op alle locaties 
van Echocentrum Focus en bij de echo’s op de afdeling prenatale diagnostiek in het Amphia, 
locatie Molengracht. 

 Klik hier voor de corona-afspraken die gelden bij Echocentrum Focus 

 Uw partner (met mondmasker) kan daarnaast aanwezig zijn bij de vitaliteitsecho welke gemaakt 
wordt bij uw eerste bezoek aan de polikliniek van het ziekenhuis of bij de verloskundigenprakijk. 

 Indien u koorts heeft, hoest, benauwd bent, darmklachten heeft, of griepverschijnselen, klachten 
welke mogelijk passen bij corona, vragen wij u om van tevoren telefonisch contact op te nemen 
met uw eigen zorgverlener voor verdere instructies. Kom in dat geval dus niet naar de 
praktijk/ziekenhuis. Dit geldt ook voor uw partner. U voorkomt hiermee verspreiding van het 
virus onder zorgpersoneel. Wij zoeken met u naar een passende oplossing.  

 Voor elke zwangere wordt bekeken welke zwangerschapscontroles uitgevoerd moeten worden 
om een zo goed mogelijke zorg te bieden. Het aantal controles kan hierdoor minder zijn dan 
normaal en vinden zo veel mogelijk telefonisch plaats. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. 

 Uw bloeddruk kan, indien noodzakelijk, ook bij Echocentrum Focus gemeten worden.  
 
Voor uw bevalling betekent dit het volgende: 
 

 De verloskamers van het Amphia Molengracht zijn voor zowel poliklinische als medische 
bevallingen geopend. 

 Uw verloskundige zorgverleners dragen continu een mondmasker. 

 Uw partner is welkom op de verloskamers. Hij/zij draagt buiten de verloskamer continu een 
mondmasker. Op de verloskamer kan het mondmasker worden afgedaan. 

 Een derde persoon kan aanwezig zijn bij de bevalling. Deze dient echter continu een 
mondmasker te dragen 

 Ook voor uw komst naar de verloskamers verzoeken wij u indien u koorts heeft, hoest, benauwd 
bent, darmklachten heeft of griepverschijnselen, klachten welke mogelijk passen bij corona, van 
tevoren telefonisch contact op te nemen met uw zorgverlener voor verdere instructies.  
Dit geldt ook voor mogelijke klachten bij uw partner.  

 Inleidingen van de bevalling zullen worden beperkt tot strikt medisch noodzakelijk.  

 Geplande en ongeplande keizersneden kunnen worden verricht in het Amphia.  

 Een badbevalling is mogelijk indien u geen bewezen corona heeft of klachten passend bij corona.   
  
Bovenstaande afspraken zijn gemaakt om de kans op verspreiding van het coronavirus te 
minimaliseren.  
 

https://echocentrumfocus.nl/


 

 
Verder geldt nog steeds: 
 

 Maakt u zich zorgen om uw eigen gezondheid of de gezondheid van je baby? Dan is het van groot 
belang dat u - net als anders- contact opneemt met uw verloskundige of gynaecoloog.  

 Mogelijk adviseert uw verloskundige of gynaecoloog u naar het ziekenhuis te gaan voor controle. 
U hoeft zich daar niet ongerust over te maken. We doen er met elkaar alles aan om van het 
ziekenhuis een zo veilig mogelijke omgeving te maken. De polikliniek, triage, verloskamers en 
gezinssuites zijn niet veranderd en functioneren normaal. 

 
Hoe de corona-crisis zal verlopen is niet te voorspellen. Weet dus dat bovenstaande afspraken ook 
weer kunnen veranderen. We stellen u hiervan op de hoogte. 
 
Het zijn moeilijke tijden. Om die reden moeten we samen met u er alles aan doen om deze corona-
crisis zo snel mogelijk achter ons te laten. 
  
Met vriendelijke groet, 
 
Vakgroep Gynaecologie & Verloskunde Amphia Ziekenhuis 
Verloskundigenpraktijken regio Breda en omstreken 
Echocentrum focus 
  
 


