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Nieuwsbrief
Beste zwangere en partner,
Om de druk op de zorg te verminderen en de besmettingscijfers te reduceren worden de
maatregelen vanaf zaterdag 6 november 2021 weer aangescherpt.
Landelijke richtlijnen:
Wij vragen om NIET naar de praktijk te komen indien:
Je als zwangere of partner klachten hebt, zoals koorts én/of hoesten en/of niezen.
Iemand in je woonomgeving besmet is en je NIET gevaccineerd bent. Als je wel
bent gevaccineerd laat je testen. Kom alleen bij een negatieve test.
Je kind klachten heeft en/of besmet is met het Covid-virus
Algemene adviezen:
Op onze praktijk maken we gebruik van handgel bij binnenkomst.
Was geregeld je handen
Houd 1,5 meter afstand
In de wachtkamer is het dragen van een mondkapje verplicht op al onze
locaties.
Pretecho’s:
Pretecho's zijn mogelijk, dit doen we in samenwerking met Praktijk Prenatale
Echografie. Voor meer informatie www.echografieprenataal.nl. Ook hier dient de
1,5 meter gehandhaafd te worden.

Videobellen:
Alle afspraken mogen fysiek maar met inachtneming van de 1,5 meter
maatregel. Wanneer je toch een afspraak per videobellen wil dan is dit
mogelijk. Via ons verloskundig computersysteem kunnen wij AVG-proof
videoconsulten houden. Voorwaarde is wel dat jij als zwangere
‘Zwangerenportaal’ geactiveerd hebt.
Inloggen kan op www.zwangerenportaal.nl en via het Dashboard met button
"Video Consult" wordt de persoonlijke digitale online spreekkamer zichtbaar.
Voor een optimale verbinding adviseren wij gebruik te maken van Google
Chrome op desktop (windows of mac). Wij vragen om 5 minuten voor je
afspraak ingelogd te zijn in Zwangerenportaal. Zorg ruim van te voren dat je
systeem werkt. Op tablet en telefoon werkt dit niet.
Corona vaccinatie
Heb je vragen over wel of geen prik tegen corona? Lees de informatie op onze
website: https://www.belle-vie.nl/verloskunde/. Verder verwijzen we naar de
website, social media en mail voor veranderingen in de informatie. Help samen
met ons Covid-virus onder controle te houden!
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Groepsbijeenkomsten
Het is vanaf nu mogelijk om de groepsbijeenkomsten als een los onderdeel af
te nemen. De kosten hiervoor zijn € 175,-. Het gaat om 6 bijeenkomsten. Zie
voor meer informatie https://www.belle-vie.nl/wij-doenook/groepsbijeenkomsten/. De groepsbijeenkomsten zullen online plaatsvinden
of indien mogelijk fysiek op 1,5 meter afstand.
Borstvoedingsavond
Onze eerst volgende borstvoedingsavond is op woensdag 1 december 2021.
De kosten zijn € 30,-. Je partner mag gratis meekomen. Heb je interesse meld
je aan via het aanmeldformulier op www.belle-vie.nl of bel onze assistente op
werkdagen van 08.30 - 16.30 uur op 073-5210764. Deze avonden zullen
vooralsnog fysiek plaatsvinden met inachtneming van 1,5 meter afstand.
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