
 
 
 
Beste patiënt, 
 
We worden geconfronteerd met een tweede golf van de Covid-pandemie, waardoor de 
dienstverlening verschillend is dan wat onze instelling u voordien aanbood. 
Via dit document willen we u inlichten over de beslissingen die genomen zijn om een 
geschikte opvolging van uw zwangerschap te garanderen en tegelijkertijd een goede 
gezondheidsbescherming te garanderen. 
 
De opvolgingen voor zwangerschappen en echo's worden behouden maar u mag niet 
vergezeld worden op raadpleging van een tweede persoon (begeleider). We raden u aan 
de moderne communicatiemiddelen te gebruiken, de mensen rondom u te betrekken, 
om zo de uitzonderlijke maatregelen te accepteren, via videovergadering per telefoon 
of tablet (gratis Wifi-netwerk is beschikbaar in het ziekenhuis). 
 
De raadplegingen ter voorbereiding van de bevallingen en vroege prenatale 
gesprekken worden opgeschort tot en met 31 december 2020. Afhankelijk van de 
evolutie van de pandemie kunnen deze raadplegingen eerder worden hervat of zullen 
ze integendeel verder worden opgeschort. We zullen u echter een brochure verstrekken 
om u zoveel mogelijk informatie te geven en begeleiding te garanderen in deze 
belangrijke periode voor u. Tijdens de zwangerschapsopvolgingen (raadplegingen), 
aarzel zeker niet uw vragen te stellen aan uw gynaecoloog of vroedvrouw. 
 
Uw bevalling zal een kostbaar moment zijn dat we zo dicht mogelijk bij uw 
verwachtingen zullen leggen. We hebben echter de plicht om een kader te bieden zodat 
onze teams u opnieuw met sereniteit en in alle veiligheid kunnen begeleiden. Het 
personeel zal maskers, vizieren en jassen dragen om verspreiding van het virus te 
voorkomen. Van uw kant, laten we de door u gekozen begeleider toe, die de enigste 
persoon is die bevoegd zal zijn u te mogen bezoeken tijdens de periode van uw 
ziekenhuisopname. Zowel u als de door u gekozen begeleider dienen in aanwezigheid 
van het verplegend personeel een chirurgisch masker te dragen, ook tijdens de 
bevalling. 
 
De duur van het ziekenhuisverblijf na de bevalling, is afhankelijk van uw toestand en 
die van uw baby.  
 
In de hoop dat we zo snel mogelijk naar het normale kunnen gaan, blijven wij in deze 
ingewikkelde periode voor u beschikbaar, altijd met de bedoeling u zo goed mogelijk 
te ondersteunen. 
 
Het team van de materniteit-foetale geneeskunde van het UVC Brugmann. 


