
 

 

 

 
 
 

Beste zwangeren en partners,                    

Door middel van onze nieuwsbrief houden we 

jullie graag op de hoogte van de huidige 

ontwikkelingen binnen de praktijk en onze 

zorg.   

Corona 

Wij beseffen ons dat de huidige situatie 

rondom Corona en de daarbij behorende 

maatregelen zwaar kunnen vallen. Mocht dit 

bij jou/jullie ook het geval zijn, praat erover! 

Laten we omzien naar elkaar en er het beste 

van maken. 

Voor volledige informatie rondom Corona en 

zwangerschap verwijzen we jullie naar onze 

website. In deze nieuwsbrief zullen een paar 

belangrijke punten aan bod komen. 

Avondklok 

Zaterdag 23 januari is de avondklok in 

gegaan. Onze zorg blijft altijd beschikbaar. 

Voor bevallingen en andere spoedeisende 

zaken kunnen wij dan ook gewoon naar jullie 

toe blijven komen. Ook mag je naar het 

ziekenhuis komen indien nodig. Denk alvast 

aan je eigen (vooraf ingevulde) verklaring en 

bijbehorende ID bewijs. Ook voor partners en 

een eventuele oppas is dit belangrijk om te 

kunnen tonen. 

Partners 

Wij verzoeken iedereen nog steeds 

nadrukkelijk om zonder partner naar de 

reguliere controles bij ons op de praktijk te 

komen (met als uitzondering de afspraak 

waarin we het over de bevalling gaan 

hebben). Uiteraard is het mogelijk om als 

partner in te bellen. 

De ziekenhuizen zijn strikt in het verminderen 

van fysieke contacten. Om die reden kunnen 

partners niet mee naar afspraken in het 

ziekenhuis. Dit geldt uiteraard niet voor de 

bevalling.  

Centering Pregnancy 

Alle Centering Pregnancy bijeenkomsten 

worden op dit moment via ZOOM gehouden.  

Vaccinatie 

Een werkgroep van 

onder andere 

gynaecologen en 

verloskundigen hebben 

een advies uitgebracht 

met betrekking tot 

coronavaccinatie tijdens 

zwangerschap en 

borstvoedingsperiode. Hieruit komt het advies 

om niet standaard te vaccineren tijdens de 

zwangerschap. Er worden geen nadelen 

verwacht maar er is onvoldoende onderzoek 

over de mogelijke effecten van het Pfizer en 

Moderna vaccin tijdens de zwangerschap. 

 

Er zijn twee groepen die een uitzondering 

vormen: 

* Zwangere vrouwen met ernstige  

gezondheidsproblemen zoals hart- en 

longproblemen of ernstig overgewicht. 

* Zwangere vrouwen met een beroep waarbij 

een hoge kans op besmetting niet te 

vermijden is.  

Behoor je tot 1 van deze groepen? Overleg 

dan met jouw behandelend (huis)arts of  

vaccineren in jouw geval gewenst is. 

Vaccineren kan wel tijdens het geven van 

borstvoeding. Heb je een kinderwens? Dan 

lijken er geen bezwaren.  
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Zwangerschapsverlof Marlot Pluimers 

Marlot is 14 januari met 

verlof gegaan. Zij is op 

dit moment 35 weken 

zwanger van haar 

eerste kindje! Naar 

verwachting zal Marlot 

medio juni weer terug 

keren binnen de 

praktijk. 

Rose Hilhorst 

Om ook tijdens het 

verlof van Marlot op 

volle sterkte te kunnen 

blijven draaien is Rose 

Hilhorst als nieuwe 

collega bij ons gestart. 

Rose heeft veel 

ervaring in Amsterdam 

op gedaan maar is 

inmiddels weer terug in haar eigen stad 

Utrecht, waar wij heel blij mee zijn!  

Oudwijkerdwarsstraat 

Vanwege werkzaamheden aan de 

Oudwijkerdwarsstraat (locatie Bloemstraat) is 

onze praktijk tijdelijk minder goed bereikbaar. 

De praktijk is op dit moment het best 

bereikbaar via de Burgemeester Reigerstraat 

(Wilhelminpark). Kom als het kan zoveel 

mogelijk lopend of met de fiets. Houd 

rekening met wat extra reistijd wanneer je met 

de auto komt, het kan lastiger zijn om een 

parkeerplek te vinden. Onze praktijk blijft altijd 

bereikbaar!  

Online voorbereiding  

Wil je straks borstvoeding gaan geven en je 

hier samen met je partner goed op 

voorbereiden? 

Dan wijzen we je graag op de online 

Masterclass van Borstvoeding en Meer. Deze 

masterclass wordt minimaal 2 keer per maand 

gegeven. Kijk voor meer informatie op 

www.borstvoedingenmeer.nl/masterclass 

 

Onze powerpoint over de bevalling en 

kraamtijd bieden we op dit moment online 

aan via een link. De voorlichting kan dan op 

een voor jullie geschikt moment bekeken 

worden. Ons advies is om dit in ieder geval 

voorafgaand aan het gesprek over de 

bevalling te doen. De link naar de voorlichting 

mailen we je toe wanneer je tussen de 28 en 

30 weken zwanger bent.  

Student  

Als opleidingspraktijk nemen we de 

verantwoordelijkheid om nieuwe 

verloskundigen op te leiden in de praktijk. Juist 

in tijden van Corona is de aanwas van nieuwe 

verloskundigen essentieel.  

Amanda Lagrouw komt van 8 februari t/m 14 

maart bij ons stage lopen. Amanda is 

tweedejaars verloskundige in opleiding en zal  

met ons meelopen tijdens de spreekuren, 

bevallingen en kraamvisites. 

Indien je bezwaar hebt tegen haar 

aanwezigheid dan horen we dit graag. 

 

 

Altijd op de hoogte blijven van het laatste 

nieuws binnen de praktijk? 

We zijn ook te volgen op sociale media: 

 

  
 

Hartelijke groeten, 

 

Verine, Marlot, Maret, Mieke, Marloes, Lisa en 

Rose 
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