
 

Maatregelen Echocentrum Focus omtrent het coronavirus 
geldend vanaf 1-6-2020 tot nader bericht. 
 

Naar aanleiding van de persconferentie van de overheid op 19 mei jl. heeft Echocentrum 

Focus per 1-6-2020 de corona maatregelen in samenspraak met alle verloskundig 

zorgverleners binnen Annature aangepast.  

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. 

 Vanaf 1 juni 2020 mag de partner mee komen naar alle echo’s tot en met de 20 weken 

echo. Dus ook bijvoorbeeld bij een vitaliteitsecho en de termijnecho.  

Bij verkoudheidsklachten, grieperig voelen en/of koorts, mag uw partner niet bij de echo 

zijn. Deze echo kan om die reden niet verplaatst worden. U kunt dan wel iemand anders 

meenemen die klachtenvrij is. Uw partner/begeleider moet 1,5 meter afstand houden 

van de echoscopiste.  

 Naar alle andere echo-onderzoeken vragen wij u om alléén te komen. Als het nodig is dat 

uw partner bij de echo gebeld wordt (via beeldbellen/facetimen), geeft de echoscopiste 

u dat aan. In andere gevallen is dit niet mogelijk. 

 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.  

 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 


