
Geachte patiënte, 

Signalen bereiken ons dat zwangeren zich vanwege Corona niet veilig genoeg meer voelen om zich 

met klachten te melden bij hun verloskundige, gynaecoloog of huisarts. Mogelijk komt dit voort uit 

angst om naar het ziekenhuis gestuurd te worden voor (extra) controle of vanuit de gedachte dat het 

ziekenhuis overbelast is. Ook bij de reguliere controles vangen wij deze signalen op. Zelfs horen wij 

dat zwangeren niet meer in het ziekenhuis willen bevallen, ondanks dat zij daar wel een strikte 

medische indicatie voor hebben. 

We willen via deze weg benadrukken dat we op onze verloskunde polikliniek en in het Centrum voor 

Geboorte en Gezin  (verloskamers)  van het Elkerliek nog steeds goede en veilige zorg kunnen bieden, 

zoals we dat altijd gedaan hebben. Er is op deze afdelingen voldoende plaats, we hebben voldoende 

personeel en zijn 24 uur per dag geopend. Er is dan ook gewoon plaats voor uw inleiding, bevalling of 

keizersnede. Daarnaast treffen wij alle hygiëne- en voorzorgsmaatregelen die nodig zijn. Om deze 

reden is het helaas zo dat u nog maar één begeleider mee mag nemen naar de bevalling, er geen 

bezoek mag komen en u verzocht wordt om alleen naar het spreekuur te komen. Deze 

voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld om de kans op besmetting met het Corona virus voor u, onszelf 

en iedereen in het Elkerliek ziekenhuis te verlagen en NIET omdat u zelf een groter risico loopt op 

besmetting op het moment dat u het ziekenhuis binnen komt.  

We adviseren u dan ook om de afspraken voor uw reguliere echo’s en controles in het ziekenhuis of 

bij uw verloskundige gewoon na te komen. De verloskundig zorgverlener kijkt  op dit moment naar 

alle afspraken die bij ons gepland staan en passen op basis van uw zorgpad soms enkele afspraken 

aan. In praktijk betekent dit dat we meer telefonisch zullen doen. Echter, de lijfelijke afspraken die 

gepland staan, zijn ook echt nodig! 

Daarnaast is het ontzettend belangrijk dat u zich bij ons of bij uw verloskundige meldt op het 

moment dat u klachten ervaart met betrekking tot uw zwangerschap. Ook als u hoest, koorts hebt of 

verkouden bent, willen wij graag dat u zich meldt met klachten. Wij maken dan een inschatting of het 

nodig is dat u gezien wordt. Indien nodig dan zorgen we ervoor dat u op een veilige manier op onze 

afdeling gecontroleerd kunt worden of kunt komen bevallen.  

We willen ervoor waarschuwen dat het risico van het NIET melden van klachten (bijvoorbeeld het 

minder voelen van bewegingen van uw baby) of het NIET komen bevallen in het ziekenhuis (terwijl 

daar wel een indicatie voor is), vele malen groter kan zijn dan het risico dat u besmet raakt met het 

Corona virus. We begrijpen natuurlijk dat u angstig bent in deze lastige tijd, maar we willen 

voorkomen dat door deze angst er onnodige schade bij u of uw baby ontstaat. 

Voor overleg zijn wij 24 uur per dag bereikbaar via 

Elkerliek Ziekenhuis tel 0492-595555 
Verloskundige Groepspraktijk Helmond  tel  0492-532800 
Verloskundigenpraktijk Natal  tel  0492-367703 
Dichtbij Verloskundige Helmond tel  0492-504712 
Femme Verloskundige Centrum  tel  0492-462233 
Verloskundige praktijk Deurne  tel  0493-310309 
Kraamcentrum de Zorgboog tel  0492-504876 




