Utrecht, Vianen, CORONA UPDATE 10-07-2020
Aan alle Zwangeren en Partners,
Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van de overheid is Echocentrum Leidsche Rijn genoodzaakt
extra maatregelen te nemen om de continuïteit van onze echozorg in de komende periode te waarborgen.
Samen met alle verloskundigenpraktijken en EchoCentra in de regio, het RIVM, KNOV en de BEN zijn er
afspraken gemaakt omtrent het Coronavirus. Deze afspraken zijn veranderd vanaf 11 mei 2020. In deze brief
informeren wij je hierover.
Aanpassing van onze praktijkorganisatie tijdens de grieppandemie
Om de zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed verantwoord te kunnen blijven geven, hebben wij
samenwerkingsafspraken gemaakt met omliggende verloskundigenpraktijken, EchoCentra, huisartsen en
ziekenhuizen.
Voor ons Echo Centrum gelden de volgende regels:

Kom NIET naar de praktijk als je klachten hebt die passen bij het corona virus en/of koorts
maar bel ons, dan bespreken we wat de mogelijkheden zijn.
•
•
•
•
•
•

Alle echo’s mogen weer gemaakt worden vanaf 11 mei 2020.
Je partner en kinderen mogen mee, indien klachtenvrij, bij alle echo's aanwezig zijn. Familie en
vrienden mogen helaas nog niet mee.
Jullie mogen wachten in de wachtkamer. Afspraken zijn ruimer gepland zodat contact onderling in de
wachtkamer zoveel mogelijk wordt vermeden. Ook vragen wij u de gepaste afstand van minimaal 1,5
meter aan te houden.
Er worden dus ook weer echo's gemaakt op eigen verzoek zoals de geslachts- pret en vitaliteitsecho's.
In onze praktijk en door onze echoscopisten handelen we overeenkomstig de richtlijnen gesteld door
het RIVM.
Vragen beantwoorden we via de mail of telefonisch door ons afsprakenbureau.

Veranderingen in onze praktijkruimte in verband met verspreiding van het virus
In onze praktijk hebben we een aantal zaken aangepast. Om besmetting te voorkomen hebben wij de lectuur
uit de wachtkamer gehaald. Er worden zorgvuldige hygiënische maatregelen getroffen. Koffie en thee zullen
niet meer geserveerd worden en automaat afgesloten. Mocht het nodig zijn zullen wij een mondmasker en
handschoenen dragen. Er zijn schermpjes geplaatst om contact te vermijden tussen u en de echoscopiste.
Antwoord op vragen over virus en zwangerschap
Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of
de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Voor het antwoord op dit soort vragen verwijzen
wij naar de site van RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden). Ook op
www.deverloskundige.nl vind je informatie.
Verder zijn de volgende hygiënische maatregelen belangrijk:
- Was regelmatig je handen
- Hoest of nies in je elleboog
- Gooi papieren zakdoekjes direct na gebruik weg
- Was handen regelmatig of wrijf ze in met handalcohol
- Schud geen handen en begroet mensen liever niet met kussen
- Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand.
Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Wij
blijven je zo goed mogelijk van zorg voorzien. Voor actuele informatie kun je ook op de website van onze
praktijk kijken! We hopen op jullie begrip!
We zijn bereikbaar via info@echocentrumleidscherijn.nl en 030-6868196
Met vriendelijke groet,
Het team van EchoCentrumLeidscheRijn

