
Lieve cliënten, 
Graag willen we jullie informeren over de Corona maat
regelen, ontwikkelingen in onze praktijk en  ingaan op veel 
gestelde vragen over o.a. echoscopie. We  ontvangen graag 
feedback, mail/bel gerust bij vragen of   onduidelijkheid. 
Stuur deze brief  ook gerust door aan wie geïnteresseerd 
is. Veel leesplezier! 

Coronamaatregelen 
Wat Corona betreft waren de afgelopen weken weer 
 spannend in verband met de opkomst van de  Delta  variant. 
Gelukkig hebben we onze  verloskundige zorg goed door 
kunnen zetten, zijn er niet veel  beperkingen nodig en 
werken we bijna zoals normaal. We zijn ook erg blij dat 
 CenteringZwangerschap (voorheen  CenteringPregnancy), 
het Bevallingsconsult en de  Borst voedingscursus weer 
fysiek kunnen plaatsvinden. In het Jeroen Bosch  Ziekenhuis 
gelden nog wel wat meer  maatregelen. Zo zijn  mondkapjes 
weer verplicht in  algemene ruimten (niet in de kraam suites) 
en worden maar 2 bezoekers per dag naast de partners 
toegelaten op de afdeling Verloskunde en de Couveuse 
 afdeling. Hier vallen ook broertjes en  zusjes onder. Je kunt 
de  maatregelen geldend in het JBZ  vinden via deze link. 

Samenwerking 
Wij zijn als enige praktijk in de Bommelerwaard  betrokken 
bij de Coöperatie Verloskundigen  ’sHertogenbosch en 
omstreken. Daardoor hebben wij nauw contact met het 
 Jeroen Bosch Ziekenhuis en de  gynaecologen die we ook 
persoonlijk kennen. We maken  zorgafspraken en  protocollen 
op basis van wetenschappelijk  onderzoek en stemmen met 
die inzichten de zorg op jouw  behoeften af. Onze samen
werking gaat nog verder dan de  gynaecoloog, kraamzorg 
en huisarts. Zo hebben we goed contact met diëtisten 
die je begeleiden bij  diabetes tijdens de  zwangerschap of  
wanneer je je wat meer wilt laten  coachen op gebied van 
voeding en leefstijl (wordt  vergoed door zorgverzekeraar, 
check je polis). We zijn heel blij dat sinds een aantal  weken 
Cesar  bekken therapeut Juliëtte Ubaghs op woensdag
ochtend bij ons in de praktijk  aanwezig is. Verder kunnen 
we je verwijzen naar een coach of   psycholoog wanneer je 
niet zo lekker in je vel zit, bijvoorbeeld naar Gerinda van 
Haaften van Beter Starten. 

Hartjes spreekuur  
Even extra naar het hartje laten luisteren met de doptone 
is vooral fijn als je de baby (nog) niet zoveel voelt  bewegen. 
Het hartjesspreekuur is (normaal gesproken) een inloop
spreekuur voor als je zwangerschap verder is dan 12 weken. 
Er zijn geen kosten aan verbonden en je mag meenemen 
wie je wilt! Wel vragen wij of  je van  tevoren een afspraak 
wil inplannen via mail of   telefonisch bij de assistente.  

Zorg onder één dak
We krijgen wel eens de vraag: ‘Wie zou mijn bevalling 
kunnen begeleiden, ik zie zoveel gezichten?’ We zijn een 
praktijk zijn waar meerdere mensen werkzaam zijn en 
begrijpen dat het soms niet duidelijk is wie welke  functie 
heeft. In het begin komt er ook veel op je af  waardoor 
het soms fijn kan zijn om afspraken te maken bij een 
verloskundige die je vaker ziet. Of  dat je juist graag  
alleen op een bepaalde dag wilt waardoor je het niet 
 zoveel uitmaakt wie dan spreekuur heeft. Juist  doordat we 
met meerdere verloskundigen zijn, kunnen we  compleet 
 verloskundige zorg onder één dak  leveren. Ieder is zo 
 gespecialiseerd in een onderdeel van de  verloskunde. 
 Mariëtte, Sanne en Milou  begeleiden  de Centering   
Zwangerschap, Lydia en Mariëtte weten als     lactatie  
kundigen veel van borstvoeding. Sanne heeft  homeopathie 
als aandachts gebied. Eline en Karika  plaatsen  spiralen 
 zowel bij vrouwen die al bevallen zijn als bij vrou
wen die nog nooit zwanger geweest zijn.  Karika maakt 
ook  medische echo’s en de 20 weken echo.  Omdat e  
choscopie in de  verloskunde belangrijk is, maakt Linda 
medische echo’s bij ons in de praktijk en Iris  pretecho’s. 
Je kunt ook bij ons  terecht voor een  adviesgesprek over 
 zwanger  worden. Onze  assistentes Rebecca en Iris  kunnen 
bloed prikken waardoor je (behalve voor de NIPT) voor 
 bloedafname en voor een suikertest niet naar het priklab 
hoeft. Onze  assistente  Tamara verzet veel  administratief  
werk op de achtergrond en valt regelmatig in voor de 
 andere  assistentes. Kijk op onze website bij Wie zijn wij.

Aan het begin van de zwangerschap nemen we de tijd om te 
bespreken wat je verwachtingen zijn van de  verloskundige 
zorg: wat vaker 1 of  2 gezichten, een vaste begeleider 
met CenteringZwangerschap, wat vaker een controle in 
de  periode dat je het kindje nog niet voelt bewegen, heel 
veel informatie krijgen of  juist zo min mogelijk en  korte, 
 efficiënte individuele controles... het kan allemaal. We 
 willen je de zorg geven die je wenst! 

@verloskundigcentrumbommelerwaard @verloskundigenbommelerwaard
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Echoscopie  
Vanaf  1 september is het mogelijk om vanaf  12+3 dagen 
tot 14+3 dagen zwangerschap een 13 weken echo in te 
laten plannen. Dit is een uitgebreide echo waarbij gekeken 
kan worden of  het kindje ernstige lichamelijke afwijkingen 
heeft, bijvoorbeeld een open schedeltje. Je mag zelf  kiezen 
of  je deze echo laat uitvoeren. Linda en Karika hebben 
de specialistische opleiding hiervoor gevolgd en gaan deze 
echo vanaf  1 september uitvoeren. We krijgen dan ook 
versterking van Iris van der Struijk, die naast de pretecho’s 
ook medische echo’s komt maken. Na 1 augustus krijg je 
bij aanmelding in de praktijk een counselingsgesprek over 
deze echo. Kijk hier voor meer informatie.  

We maken alle medische echo’s zelf  in de praktijk  zodat 
je alleen naar het ziekenhuis hoeft voor een echo  wanneer 
daar een indicatie voor is. Aan het begin van de zwanger
schap proberen we je afspraak ook elke keer bij  dezelfde 
echoscopiste te laten plaatsvinden zodat je niet te veel 
 nieuwe gezichten ziet bij de eerste controles. Wij  hebben 
als echoscopisten kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel 
staan. Alle echoscopisten hebben naast de basis opleiding 
ook een specialistische echo opleiding gevolgd of  zijn 
daarmee bezig. We houden door bijscholing onze kennis 
op peil en volgen nieuwe landelijke en  internationale ont
wikkelingen op de voet. Daardoor is echoscopie bij ons 
veilig voor je kindje en maken we betrouwbare metingen 
met geavanceerde apparatuur.  

We krijgen wel eens de vraag waarom we niet elke  controle 
een echo maken. We begrijpen goed dat je nieuwsgierig 
bent en het een manier is om kennis te maken met je 
 kindje. Het is echter wel elke keer een onderzoek waarbij 
je ook te horen kunt krijgen dat iets er niet goed uitziet, 
dus niet altijd alleen maar leuk. We vinden het  belangrijk 
dat de  echoscopist hierin is gespecialiseerd en je ook 
 duidelijk en goed verder kan helpen. Bij ons in de  praktijk 
maken we voldoende echo’s om aan landelijke en inter
nationale  kwaliteitseisen te blijven voldoen. We weten uit 
 verschillende onderzoeken dat frequente en langdurige 
echoscopie gevaarlijk zou kunnen zijn en werken daarom 
met het ALARA principe. Dat betekent dat we  voorzichtig 
zijn met de blootstelling aan geluidsgolven voor zowel 
moeder&kind als de echo scopiste. De hoeveelheden 
 geluidsgolven die we toepassen aan de veilige kant, maar 
we proberen dit te beperken en maken kwalitatief  goede 
echo’s op vaste momenten of  op indicatie. Lees hier een 
 interessant artikel over echoscopie/geluidsgolven en verloskunde. 

Wanneer je toch vaker je kindje wilt zien is het mogelijk 
om pretecho’s te laten maken: een extra echo naast de 
standaard medische echo’s. We doen wat meer moeite om 
mooie plaatjes te maken en kijken naar het geslacht als je 
dat wilt weten (na 15 weken). We maken hiervoor extra tijd 
vrij in het spreekuur zodat we alle tijd hebben en dit niet 
gehaast tijdens een controle hoeven te doen. Deze echo’s 
worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en kosten 
€30, euro voor een echo van 15 minuten en €87,50 voor 
een 4D echo van 30 minuten. Voor het maken van een 
afspraak kijk op de website of  bel naar de assistente. 

Vaccinatie 
We krijgen ook veel vragen over de vaccinatie tegen 
 Corona of  vaccinatie in het algemeen als je zwanger 
bent. Vaccineren blijft in principe altijd je eigen keuze. 
Wij volgen als verloskundigen de richtlijnen van onze 
 beroepsvereniging en de landelijk wetenschappelijk 
 onderbouwde adviezen. In deze video en via deze link 
vind je informatie over het vaccineren tegen het corona
virus. Bij de GGD vind je ook meer informatie over 
de vaccinatie tegen kinkhoest in de zwangerschap en 
 vaccinatie van je kindje na de geboorte.  

CenteringZwangerschap 
Als je zwanger bent, verandert er veel. Je baby  ontwikkelt 
zich en je lichaam verandert. De zwangerschap is ook 
een periode waarin je andere keuzes gaat maken, voor 
 jezelf, voor de baby en je gezin. Je loopt daardoor met 
veel vragen en er is veel om over na te denken. En 
 natuurlijk wil je ook graag weten of  je baby goed groeit 
en gezond is. CenteringZwangerschap (nieuwe naam, 
voorheen CenteringPregnancy) is een programma dat de 
medische controles combineert met alle informatie rond
om zwangerschap, bevalling en babytijd. Daarnaast kun 
je al je vragen stellen en ervaringen delen met vrouwen 
die in dezelfde periode zijn uitgerekend. Je krijgt 17 uur 
meer verloskundige zorg dan bij andere verloskundige 
zorg! We weten ook uit onderzoek dat de uitkomsten van 
de zorg beter zijn, zo worden er minder kindjes te vroeg 
 geboren en zijn moeders meer tevreden over de zorg 
die zij tijdens de zwangerschap kregen. We bieden ook 
twee bijeenkomsten aan voor de vaders, Bram  Zaborsky 
(Haptotherapeut en ervaren vader!) is de begeleider. 
Ook levert Rachel Verweij als coach en draagconsulente 
 regelmatig een bijdrage. 

Verlof  Milou 
Milou en haar partner Robin zijn op 13
mei trotse ouders geworden van 
 dochter Bobbi! Het gaat goed met 
ouders en dochter, Milou  geniet 
nog van haar verlof.  Vanaf  1 
 september is zij weer aan het werk 
en kun je haar weer  tegenkomen 
bij de CenteringZwangerschap, 
 tijdens spreekuur, bevalling en 
kraam visites. We zijn blij dat  Ester 
 Verhoeven tijdens haar verlof  bij 
ons kon waarnemen. 
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