24 maart 2020
Beste zwangere in Breda en omgeving,
Het zijn in deze coronacrisis onzekere tijden voor u en uw dierbaren. Dat beseft
Echocentrum Focus heel goed. Wij doen in deze extreme omstandigheden daarom ons
uiterste best om de noodzakelijke echo’s die in uw zwangerschap moeten plaatsvinden,
doorgang te laten hebben.
Vanwege de verder aangescherpte maatregelen van de overheid van 23 maart zijn ook wij
genoodzaakt onze voorzorgsmaatregelen verder aan te scherpen.
Om die reden geldt met ingang van 25 maart dat u bij alle echo-onderzoeken alléén naar
het onderzoek komt tot nader bericht. Dus óók bij de 20 weken echo.
Uitsluitend bij de termijnecho en bij de 20 weken zal de echoscopist aan het einde van het
onderzoek kort de mogelijkheid bieden te beeldbellen/facetimen. Bij de andere
onderzoeken niet. Het maken van video opnames is in het kader van de privacywetgeving
verboden.
Deze maatregel geldt voor al onze locaties.
Wij beseffen dat dit voor iedereen een uiterst vervelende maatregel betreft.
Deze maatregel is echter ter bescherming van ons allen en om de continuïteit van de
echozorg in de komende periode te waarborgen.
Voor ons uitgebreide pakket aan maatregelen in het kader van de strijd tegen het
coronavirus, zie bijlage. Lees deze aandachtig door voordat u naar uw afspraak komt bij
Echocentrum Focus. Zie ook onze website www.echocentrumfocus.nl
Met dank voor uw begrip en medewerking.
Mede namens het team van Echocentrum Focus
Dr. Jacqueline Laudy, MSc
Directeur Echocentrum Focus
Arts-epidemioloog

Maatregelen Echocentrum Focus omtrent het coronavirus
geldend vanaf 25-3-2020 tot nader bericht.
Naar aanleiding van de verscherpte maatregelen van de overheid is Echocentrum Focus
per 25-3-2020 genoodzaakt extra maatregelen te nemen om de continuïteit van onze
echozorg in de komende periode te waarborgen.
Dit is een bericht gericht aan onze zwangere cliënten. Lees onderstaande aandachtig door!














Heeft u klachten zoals hoesten, niezen en/of koorts en binnenkort een afspraak bij
Echocentrum Focus? Neem tijdens kantooruren telefonisch contact op met uw eigen
verloskundig zorgverlener voor verdere instructie.
Wij vragen u om alléén naar het echo-onderzoek te komen.
Uitsluitend bij de termijnecho en bij de 20 weken zal de echoscopist aan het einde van
het onderzoek kort de mogelijkheid bieden te beeldbellen/facetimen. Bij de andere
onderzoeken niet. Het maken van video opnames is in het kader van de
privacywetgeving verboden.
Zorg voor minimaal 1,5 meter afstand tot andere bezoekers als u door het gebouw loopt
en in onze wachtkamer plaatsneemt.
Als voorzorgsmaatregel geven onze medewerkers geen hand als begroeting.
Er worden door de echoscopist zorgvuldige hygiënische maatregelen getroffen.
Het onderzoek kan korter duren dan u verwacht. Onze echoscopisten zorgen er voor dat
het onderzoek kwalitatief zo goed mogelijk wordt uitgevoerd, maar niet langer duurt dan
noodzakelijk. Om die reden is beeldbellen/facetimen zoals hierboven genoemd maar
beperkt mogelijk.
Krijgt u aanwijzingen of instructies vanuit personeel van Echocentrum Focus of van
medewerkers van de locatie waar Echocentrum Focus gevestigd is zoals het Amphia, volg
deze dan op.
Bovenstaande afspraken gelden voor alle locaties van Echocentrum Focus.

Wij rekenen op uw medewerking om gezamenlijk zorg te dragen voor een veilige omgeving
voor u en onze medewerkers.
Met dank voor uw begrip en medewerking.
Team Echocentrum Focus

