
 

 

 

 
 
 

Beste zwangeren en partners,                    

Hierbij de eerste nieuwsbrief van de praktijk! 

Graag houden we jullie op de hoogte van de 

huidige ontwikkelingen binnen de praktijk en 

onze zorg.   

Corona maatregelen 

Zoals iedereen ongetwijfeld weet zijn de 

huidige Coronamaatregelen in Nederland 

aangescherpt. Ook binnen de verloskunde  

zullen we weer scherper zijn op bepaalde 

vlakken, met als doel jullie en onszelf te 

beschermen zodat we de zorg kunnen blijven 

leveren die jullie van ons gewend zijn.  De 

regels veranderen snel, we houden jullie 

hiervan op de hoogte. 

Mondkapjes 

Vanaf nu zal je ons met mondkapjes zien op 

de praktijk en tijdens de visites thuis. Ook 

tijdens de bevalling zullen we indien we 

dichtbij jullie komen een mondkapje dragen. 

Ons verzoek aan jullie is om tijdens bezoek aan 

onze gezondheidscentra ook een mondkapje 

te dragen. 

Partners 

Wij vragen iedereen om weer zoveel mogelijk 

alleen naar de controles te komen. Uiteraard 

is het mogelijk om partners te laten inbellen 

tijdens de controle. Kinderen zijn helaas nog 

steeds niet welkom.  

Centering Pregnancy 

De Centering Pregnancy bijeenkomsten 

worden nog steeds opgestart. De meeste 

groepen komen fysiek bijeen. Aangezien de 

groepsgroottes verschillen wordt het per 

groep gecommuniceerd als er (extra) 

maatregelen moeten worden getroffen. 

Uiteraard zullen wij ook tijdens de Centering 

Pregnancy bijeenkomsten de 1.5 meter 

afstand ten opzichte van elkaar handhaven. 

De zwangerschapscontroles (bloeddruk 

meten, wegen en uitwendig onderzoek) 

worden op dit moment individueel ingepland 

zodat er tijdens de bijeenkomsten geen grote 

doorloop plaatsvindt.  

Nieuwe praktijkassistente 

Graag stellen wij onze 

nieuwe assistente Anja 

van Dongen aan jullie 

voor! Anja is op 1 

oktober bij ons 

begonnen. Zij heeft 

hiervoor al jarenlange 

ervaring in een andere 

verloskundigenpraktijk 

op gedaan. Verder is zij 

ook getraind als 

bloedafname laborante. Anja zal ons samen 

met Nina ondersteunen tijdens de 

(telefonische) spreekuren. 

Zwangerschap Marlot 

Heel fijn nieuws:  

Onze collega Marlot is zwanger! Eind februari 

verwacht zij samen 

met haar partner 

haar eerste kindje. 

Onze vaste 

waarneemster Lisa 

Gerritse zal vanaf 

medio januari haar 

zwangerschapsverlof 

gaan invullen. 
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Adres:  Bloemstraat 65a, Utrecht/Rijnhuizenlaan 

10, Utrecht/Laan van Broekhuijzen 10, 

Bunnik 

Tel.:  030-2804904 / spoed 06-51639034 

E-mail: info@vkutrechtoost.nl 

https://www.google.nl/maps/place/Westerkade+24,+3511+HB+Utrecht/@52.0797902,5.1205493,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47c665f87477a7f9:0x3398eb56e07cb5fa!8m2!3d52.0797902!4d5.122738


Wegwerkzaamheden Oudwijkerdwarsstraat 

Al enige tijd zijn er werkzaamheden gaande 

aan de Oudwijkerdwarsstraat (nabij de 

praktijk aan de Bloemstraat). Gedeelten van 

de Oudwijkerdwarsstraat zullen om deze 

reden afgesloten zijn en de werkzaamheden 

schuiven steeds verder op richting de praktijk. 

Dit kan er voor zorgen dat je een andere route 

moet nemen dan je gewend bent om de 

praktijk te bereiken. Voetgangers kunnen 

altijd langs de werkzaamheden lopen zodat 

de praktijk wel bereikbaar blijft.   

30 jarig bestaan 

1 September j.l. bestond de praktijk maar liefst 

30 jaar! 30 jaar geleden was het Maret die de 

praktijk startte. We hebben dit jubileum 

kleinschalig (Coronaproof) gevierd. Ter ere 

van het 30 jarig bestaan lanceerden we die 

dag ook onze nieuwe huisstijl en onze nieuwe 

website. Dit alles was te volgen via onze 

sociale media.   

 

 

 

 

 

 

Einde zomerperiode 

De zomer is alweer voorbij! Om deze reden 

hebben we afgelopen week afscheid 

genomen van Maud Verlinde (verloskundige) 

en Anouk van de Voort (praktijkassistente). Zij 

zorgden er voor dat de praktijk op volle sterkte 

door draaide terwijl we om beurten konden 

genieten van onze zomervakantie. Hier zijn we 

hen heel dankbaar voor!  

 

Hartelijke groeten, 

 

Verloskundigen Utrecht-Oost 

Maret, Mieke, Verine, Marloes, Marlot en Lisa 

 


