
 

Maatregelen Echocentrum Focus omtrent het coronavirus geldend vanaf  

18-8-2020 tot nader bericht. 
 

Dit is een bericht gericht aan onze zwangere cliënten. Lees onderstaande aandachtig door!  

 Corona gezondheidscheck 

Doe voordat u bij Echocentrum Focus een afspraak maakt of naar uw afspraak komt een 

gezondheidscheck. Klik hier. Als u een van de vragen met een JA kunt beantwoorden, neem dan 

tijdens kantooruren telefonisch contact op met uw verloskundig zorgverlener voor verdere 

instructie. Laat u tevens z.s.m. testen via de GGD conform overheidsbeleid. 

 Onlangs positief getest op COVID-19 

Indien dit bij u het geval is kunt u zonder extra maatregelen naar uw echoafspraak komen als u 

méér dan 48 uur koorts- en klachtenvrij bent EN minstens 14 dagen na de eerste ziektedag. 

Voldoet u hier niet aan, neem dan telefonisch contact op met uw verloskundig zorgverlener 

verdere instructie. 

 Terugkeer uit een code oranje-rood gebied 

Indien dit bij u het geval is vraagt de overheid u dringend om 10 dagen in thuis-quarantaine te 

gaan. Heeft u in deze periode een echoafspraak, neem dan telefonisch contact op met uw 

verloskundig zorgverlener voor verdere instructie.  

 Partner mag bij alle echo’s aanwezig zijn 

Uw partner mag NIET mee komen naar de echoafspraak als deze verkoudheidsklachten en/of 

koorts heeft of als er sprake is van een van de hierboven genoemde 3 punten. De echo kan om 

die reden niet verplaatst worden. Bij voorkeur komt u dan alleen. Indien nodig, neemt u iemand 

anders mee die klachtenvrij is en bij wie bovenstaande niet aan de orde is. 

Uw partner/begeleider moet 1,5 meter afstand houden van de echoscopiste.  

Kinderen mogen NIET bij deze onderzoeken aanwezig zijn. 

 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 

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2020-05/20200529%20triage%20klant.pdf

