
 

 

 
 
 
 

NIEUWE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS 
 
In verband met de aangescherpte maatregelen rondom het coronavirus willen we jullie vragen bij 
(lichte) griepverschijnselen, verhoging/koorts of verkoudheid niet naar de praktijk te komen maar 
telefonisch contact met ons op te nemen. 
 
Vanaf 11 mei worden er ook in ons vakgebied enkele maatregelen versoepelt, zie hieronder de 
nieuwste stand van zaken (aanpassingen zijn dikgedrukt):  
 
Spreekuur: 

- We geven geen hand op het spreekuur. 
- Partners mogen weer meekomen naar de echo’s. Bij de reguliere controles is wel nog enkel 

de zwangere toegestaan. 
- In de wachtkamer zijn 2 personen toegestaan. Indien de wachtkamer vol is vragen wij dan 

ook om buiten te wachten.  
- De zwangerschapscontroles worden minder frequent uitgevoerd. 
- De intake wordt telefonisch afgenomen en op de dag zelf kom je enkel langs voor de echo en 

het meten van de bloeddruk. 
- Alle controles vinden plaats op de praktijk in Linne. Tot nader orde zijn de locaties in Echt en 

Susteren gesloten. Zodra locatie Echt weer geopend is zullen wij weer starten met het 
plaatsen van spiraaltjes. 

- Echo’s zonder medische indicatie (pret-echo’s) mogen weer gemaakt worden. Let wel: zoals 
ook vóór de COVID-19 pandemie zijn hier kosten aan verbonden. Er wordt door ons dus niet 
standaard bij elke controle een echo gemaakt.  

- Door de aanpassingen in spreekuur zijn wij telefonisch op andere tijden te bereiken dan jullie 
van ons gewend zijn. Indien je niemand te pakken krijgt op de spreekuurlijn vragen we jullie 
dan ook te mailen naar info@bollebuik.nl, we bellen je dan zsm terug! 

 
Bevalling: 

- Er mag, naast de partner, 1 extra iemand aanwezig zijn bij de thuisbevalling. 
We hebben nauw contact met het Laurentius ziekenhuis Roermond en het is absoluut veilig om te 
kiezen voor een bevalling in het MKC (Moeder Kind Centrum). Wel zijn er nog enkele restricties: 

- Er mag 1 iemand aanwezig zijn bij de bevalling.  
- Na de bevalling is er geen bezoek toegestaan.    
- Bezoek aan de zwangere/barende/kraamvrouw is enkel toegestaan voor de partner. 

 
Kraambed:  

- We komen in het kraambed één keer langs. De andere dagen zullen we middels (beeld)bellen 
contact opnemen. Samen met jullie en de kraamverzorgster kijken we hoe het gaat en indien 
nodig zal er uiteraard een huisbezoek plaatsvinden! 

- Zowel de hielprik als de gehoorscreening zal weer worden uitgevoerd. 
- Zolang de kraamverzorgster in huis is wordt er gevraagd om geen bezoek te ontvangen. 

 
NB: Bevallingen en spoedconsulten gaan uiteraard gewoon door! Wel vragen we jullie door te geven 
indien jullie (of gezinsleden) klachten van verkoudheid of verhoging/koorts hebben! 
 
En het allerbelangrijkste: weet dat we er voor jullie zijn! Ook al zien jullie ons misschien iets minder 
frequent, jullie mogen altijd bellen of mailen met vragen en/of ongerustheid!  


