
Ons advies update september 2020  
 
Contact moment 
Ongeveer één week voor de uitgerekende datum wordt je door een medewerker van Natus 
Kraamzorg gebeld. In dit gesprek vragen wij naar jullie gezondheid m.b.t. Corona en zullen wij ons 
protocol toelichten.  
Heb je zelf Corona gerelateerde klachten of wacht je op een testuitslag en verwachten jullie 
binnenkort  jullie kindje, laat ons dit dan even weten.  
 
Kraamvisite (aangescherpt per 29 september 2020) 
Het aantal bezoekers thuis is weer aangescherpt. Ons dringend advies is om voorzichtig te blijven 
met het aantal bezoekers gedurende de kraamweek. Zo beschermen we jou, je kindje, jullie gezin en 
onze kraamverzorgenden. Mocht je wel graag kraambezoek ontvangen, dan gelden de volgende 
regels: 
 

 Maximaal 3 bezoekers boven de 12 jaar (mits de 1,5 meter afstand kan worden gehanteerd). 
        Bij voorkeur komt er geen kraamvisite als de kraamverzorgende er is. Zo beschermen we  
        jou, jullie baby, jullie gezin en onze kraamverzorgenden 

 Blijf 1,5 meter afstand houden 

 Klachten bij kraambezoek? Geen kraamvisite!  

 Overleg met de kraamverzorgende 
 
Blijf 1,5 meter afstand houden 
I.v.m. de aangescherpte maatregelen vanuit het RIVM voor de komende 3 weken wordt lekker 
knuffelen nog even uitgesteld.  
 
Klachten? Geen kraamvisite 
Beperkt bezoek is alleen welkom als ze geen klachten hebben die kunnen duiden op Corona.  
 
Overleg met de kraamverzorgende 
Ons advies is om nog steeds voorzichtig te zijn met het toelaten van kraamvisite. We snappen dat je 
jullie wonder graag aan iedereen wil laten zien. Maar we raden aan om niet teveel mensen op 
bezoek te laten komen. Daarnaast zijn wij erg zuinig op onze kraamverzorgenden en willen wij vragen 
om met hen te overleggen als je visite wil laten komen op het moment dat zij er ook is.  
 
Natuurlijk brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte als er wat verandert m.b.t. maatregelen en 
wat dit betekent voor jou. Heb je nog vragen? Bel dan gerust, wij staan je graag te woord. Samen 
staan we sterk!  
 
Natus Kraamzorg 
0418-661307 
 
 
 
 
 
 


